Zmena v uplatnení spotrebnej dane na dodávku plynu
V súvislosti s novelou Zákona č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu,
účinnej od 1. marca 2012 (ďalej len „novela zákona“), si Vás touto cestou dovoľujeme informovať
o niektorých zásadných zmenách v uplatňovaní spotrebnej dane, ktoré môžu mať dopad aj na Vašu
spoločnosť.
Podľa novely zákona bude dodávka plynu s účinnosťou od 1.marca 2012 oslobodená od spotrebnej
dane, ak je používaná koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti s výnimkou zemného
plynu určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného
zdroja bytového domu. V praxi to znamená, že spoločnostiam, akými sú Spoločenstvá vlastníkov
bytov a nebytových priestorov, Správcovské spoločnosti ako aj Bytové družstvá (ďalej len „dotknuté
subjekty“), ktoré vykonávajú správu bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a zastupujú
jednotlivé domácnosti pri dodávke zemného plynu, realizovanej do spoločného tepelného zdroja
v bytovom dome, aj v zmluvnom vzťahu na dodávku plynu, bude tá časť dodávky plynu, ktorá je
spotrebovaná v domácnosti za účelom vykurovania a ohrevu TÚV, od 1.marca 2012 zaťažená
spotrebnou daňou (aktuálna sadzba dane je 1,32€/MWh)1.
V prípade, že dotknuté subjekty odoberajú plyn aj na účely varenia v domácnostiach, je časť dodávky
plynu, ktorá zodpovedá množstvu odobratého plynu na účely varenia v domácnostiach, oslobodená
od spotrebnej dane. V tejto súvislosti však majú dotknuté subjekty (ak zastupujú jednotlivé
domácnosti) povinnosť predložiť dodávateľovi plynu informáciu o množstve zemného plynu na účely
oslobodené od spotrebnej dane za každé jednotlivé odberné miesto.
Spôsob a obsah predkladanej informácie o oslobodenej dodávke zemného plynu (určeného na
varenie) oznámi Ministerstvo financií Slovenskej republiky v usmernení.
V prípade, že zmluvný vzťah na dodávku zemného plynu určeného výlučne na varenie je uzatvorený
medzi SPP ako dodávateľom plynu a jednotlivou domácnosťou, celá dodávka plynu zostáva naďalej
oslobodená od spotrebnej dane.
V prípade záujmu sme pripravení zodpovedať Vám akékoľvek otázky týkajúce sa tejto alebo súvisiacej
problematiky:
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telefonicky na Biznis linke SPP 0850 111 565 určenej pre firmy v pracovných dňoch v čase
7.00 – 20.00 hod.,
mailom na adrese biznislinka@spp.sk
alebo osobne v jednom z 19 Zákazníckych centier SPP po celom Slovensku.

Pozn.: do 29.februára 2012 bude táto dodávka plynu bez spotrebnej dane, ak predmetné subjekty splnili podmienky na oslobodenie
(prechodné ustanovenia novely zákona)

