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Oznámenie (správa) komisie - SG(2011) D/5720
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Oznámenie: 2011/0149/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein 
Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not
open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē 
atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx 
il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia 
o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - 
Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide 
perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201100720.SK)
1. MSG 002 IND      2011 0149 UK   SK            28-03-2011 UK   NOTIF

2. UK

3A. Department for Business, Innovation and Skills
Knowledge & Innovation Group
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET. 

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.

3B. Her Majesty's Revenue and Customs
3rd Floor West
Ralli Quays
3 Stanley Street
Salford
M60 9LA

4. 2011/0149/UK - C50A

5. Spotrebná daň z veľmi silných pív

6. Pivo zo sladu.

7. - 

8. Právne predpisy návrhu finančného zákona na rok 2011 ustanovujú novú 
spotrebnú daň z pív, vyrobených v alebo dovážaných do Spojeného kráľovstva, sila
ktorých presahuje 7,5 % abv.  Názov tejto novej dane bude spotrebná daň z veľmi 
silných pív (HSBD) a bude vyberaná okrem súčasnej všeobecnej dane z pív od 1. 
októbra 2011.

Sadzba dane z veľmi silných pív bude založená na stupni skutočnej 
koncentrácie piva v množstve piva vyjadrenom v hektolitroch a bude sa vyberať 25
%-nou sadzbou sadzby všeobecnej dane z pív. 

Súčasné postupy na priznanie k a zaplatenie všeobecnej dane z pív sa 
budú vzťahovať aj na novú daň. 

Nová daň bude zavedená v tom istom čase ako zmena v zdanení ľahkého 
piva. Ustanoví sa znížená sadzba všeobecnej dane z pív pre ľahké pivá (medzi 1,2
% a 2,8 % abv). Sadzba bude založená na stupni skutočnej koncentrácie piva v 
množstve piva vyjadrenom v hektolitroch a uplatní sa na 50 % štandardnej sadzby 
všeobecnej dane z pív. 

Oslobodenie piva z malého pivovaru od dane bude naďalej platiť pre 
všeobecnú daň z pív nad 7,5 % abv. Oslobodenie piva z malého pivovaru od dane 
nebude platiť pre daň z veľmi silných pív alebo pre pivá, ktoré podliehajú 
zníženej sadzbe všeobecnej dane z pív.

9. Zavedenie týchto opatrení je následkom „Správy o zdanení alkoholu“ 
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štátnej pokladne Spojeného kráľovstva, uverejnenej v novembri 2010 a oznamov pre
rozpočet na rok  2011. Cieľom opatrení je riešenie problémového pitia 
podporovaním priemyslu, aby vyrábalo a spotrebiteľov, aby konzumovali ľahké 
pivo.

Cieľom spotrebnej dane z veľmi silných pív je znížiť dostupnosť veľmi 
silných („super silných“) ležiakov, ktoré súvisia s problémovým pitím, a značne 
obmedziť ujmy na zdraví.

Nová znížená sadzba pre ľahké pivá podnieti výrobu a konzumovanie 
výrobkov s ľahším obsahom, čím spotrebitelia budú mať viac alternatív.  

Tieto opatrenia budú zavedené v tom istom čase príjmovo zhruba 
neutrálnym spôsobom. Keďže ide o fiškálne opatrenie, neuplatňuje sa odkladná 
lehota.

10. Neexistujú žiadne základné texty

11. Nie

12. -

13. Nie

14. Áno

15. Áno

16. Aspekty technických prekážok obchodu

Nie – Návrh nemá významnejší vplyv na medzinárodný obchod

Aspekt sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

Nie – Návrh nie je sanitárne ani fytosanitárne opatrenie

Catherine Day
General Secretary
European Commission

Contact point Directive 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
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