Riadne predbežné stanovisko k 
návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19

I.    VŠEOBECNÁ ČASŤ
 
1.    Názov
Návrh Smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19

Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU to address the urgent need for deferring certain time limits for the filing and exchange of information in the field of taxation due to the COVID-19 pandemic

2.   Číslo a dátum zverejnenia dokumentu EK, (prípadne číslo a dátum zverejnenia dokumentu Rady EÚ)  
  číslo dokumentu Komisie: COM(2020) 197 final v konečnom znení zo dňa 08.05.2020
     2020/0081 (CNS)

3.    Označenie výboru alebo pracovnej skupiny
      Pracovná skupina Rady pre daňové otázky

4.    Gestorský ÚOŠS
      Ministerstvo financií SR

5.    Charakteristika prijímaného aktu

Pandémia ochorenia COVID-19 je vážnou krízou v oblasti verejného zdravia, ktorá postihla všetky členské štáty. Spôsobuje narušenie života občanov a podnikov, ktorí sa snažia vykonávať svoje činnosti v čase obmedzení spojených so zákazom vychádzania v mnohých členských štátoch. 

Vzhľadom na tieto mimoriadne okolnosti viaceré členské štáty a osoby zodpovedné za oznamovanie informácií podľa smernice Rady o administratívnej spolupráci v oblasti daní (ďalej len „smernica o administratívnej spolupráci“) požiadali o odklad určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií. Žiadosti o odklad sa konkrétne týkajú automatickej výmeny informácií o finančných účtoch, ktorých príjemcovia sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte a cezhraničných opatrení podliehajúcich oznamovaniu, ktoré sú uvedené v prílohe IV k smernici o administratívnej spolupráci. Vážne narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 bráni včasnému zabezpečeniu splnenia povinností zo strany finančných inštitúcií a osôb zodpovedných za oznamovanie cezhraničných opatrení a negatívne ovplyvňuje schopnosť daňových správ členských štátov zhromažďovať a spracúvať tieto údaje.

Situácia si vyžaduje naliehavú a koordinovanú reakciu v rámci Únie a v príslušných prípadoch aj na celosvetovej úrovni. V tejto súvislosti je užitočné zohľadniť iniciatívu Globálneho fóra OECD, pokiaľ ide o spoločný štandard oznamovania (CRS) pre oznamujúce finančné inštitúcie, ktorý je transponovaný do práva Únie smernicou Rady 2014/107/EÚ.
Z týchto dôvodov je potrebné odložiť lehotu na výmenu informácií o finančných účtoch, ktorých príjemcovia sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte. Členským štátom by to umožnilo upraviť svoje vnútroštátne lehoty na podávanie takýchto informácií zo strany oznamujúcich finančných inštitúcií. Mali by sa predĺžiť aj lehoty na podávanie a výmenu informácií o cezhraničných opatreniach podľa prílohy IV k smernici o administratívnej spolupráci.

Automatická výmena informácií o finančných účtoch a o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu sú kľúčové v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom v Únii. Členské štáty budú potrebovať daňové príjmy na financovanie zmiernenia negatívneho hospodárskeho vplyvu opatrení proti pandémii COVID-19. Trvanie odkladu by preto nemalo narušiť stanovenú štruktúru a fungovanie smernice o administratívnej spolupráci a malo by byť obmedzené úmerne k praktickým ťažkostiam, ktoré spôsobuje dočasný zákaz vychádzania vydaný s cieľom zvládnuť pandémiu. 

Vzhľadom na súčasnú neistotu, pokiaľ ide o vývoj pandémie COVID-19, návrh obsahuje aj možnosť jedného ďalšieho predĺženia obdobia odkladu pre podávanie a výmenu informácií pre prípad, ak by počas časti alebo celého obdobia odkladu pretrvávali mimoriadne okolnosti so závažnými rizikami pre verejné zdravie spôsobené pandémiou COVID-19 a členské štáty by museli zaviesť nové opatrenia spojené so zákazom vychádzania alebo pokračovať v existujúcich opatreniach. 

6.    Metóda schvaľovania
     Rozhodovanie jednomyseľné.
     
7.    Zhrnutie obsahu a cieľa návrhov
Cieľom predloženého návrhu smernice je umožniť členským štátom odklad určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní vyplývajúcich zo smernice o administratívnej spolupráci s ohľadom na dôsledky pandémie COVID-19. 

8.    Navrhovaný dátum implementácie
     Od 1. júna 2020. 

9.    Metóda transpozície do práva SR a predpokladaný dátum transpozície
Na základe návrhu smernice majú členské štáty prijať a zverejniť zákony, iné právne predpisy a   správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. mája 2020. 

II.      STANOVISKO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

10.            Vecná analýza návrhov
V smernici sa navrhujú zmeny určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií podľa smernice o administratívnej spolupráci, konkrétne pokiaľ ide o informácie o finančných účtoch, ako sa stanovuje v smernici Rady 2014/107/EÚ a cezhraničné opatrenia podliehajúce oznamovaniu, ako sa stanovuje v smernici Rady (EÚ) 2018/822.

Navrhované pravidlá:
•	odloženie lehoty na výmenu informácií o finančných účtoch podliehajúcich oznamovaniu o 3 mesiace, t. j. do 31. decembra 2020,
•	zmena dátumu prvej výmeny informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu, ktoré sú uvedené v prílohe IV k smernici Rady 2011/16/EÚ, z 31. októbra 2020 na 31. januára 2021,
•	zmena dátumu začiatku 30-dňového obdobia vzťahujúceho sa na oznamovanie cezhraničných opatrení, ktoré sú zahrnuté v charakteristických znakoch uvedených v prílohe IV k smernici Rady (EÚ) 2018/822, z 1. júla 2020 na 1. októbra 2020,
•	zmena dátumu oznamovania „historických“ cezhraničných opatrení (t. j. opatrení, ktoré podliehajú oznamovaniu od 25. júna 2018 do 30. júna 2020) z 31. augusta 2020 na 30. novembra 2020.

Vzhľadom na súčasnú neistotu, pokiaľ ide o vývoj pandémie COVID-19, sa v navrhovanej iniciatíve stanovuje možnosť jedného ďalšieho predĺženia obdobia odkladu pre podávanie a výmenu informácií. Navrhuje sa, aby Komisia bola splnomocnená poskytnúť takéto predĺženie prostredníctvom delegovaných aktov.

11.   Právna analýza návrhov
a)	právny základ predkladaných návrhov
Právny základ tejto legislatívnej iniciatívy tvoria články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Väčšina iniciatív spojených s harmonizáciou alebo koordináciou právneho rámca v oblasti priameho zdaňovania sa opiera o článok 115 ZFEÚ, zatiaľ čo nepriame zdaňovanie je upravené v článku 113 ZFEÚ. 
Cieľom navrhovaných pravidiel je zmeniť konkrétne lehoty na podávanie a výmenu určitých informácií (informácie o finančných účtoch a cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu), aby sa zohľadnili súčasné ťažkosti pri plnení povinností vyplývajúcich zo smernice o administratívnej spolupráci v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Keďže cezhraničné opatrenia podliehajúce oznamovaniu sa môžu týkať systémov priamych aj nepriamych daní, pre navrhované pravidlá sú relevantné oba právne základy.
V právnom základe tohto návrhu (článok 115 ZFEÚ) sa výslovne stanovuje, že právne predpisy v tejto oblasti môžu byť prijaté len v právnej forme smernice. 
Navrhovaná smernica zároveň predstavuje šiestu zmenu smernice Rady 2011/16/EÚ a nadväzuje na smernice Rady (EÚ) 2014/107/EÚ, 2015/2376, 2016/881, 2016/2258 a 2018/822.

b)     zásada subsidiarity a zásada proporcionality
-     k zásade subsidiarity:
Návrh v plnej miere dodržiava zásadu subsidiarity stanovenú v článku 5 ZFEÚ. Upravuje administratívnu spoluprácu v oblasti daní. Právnu istotu a jednoznačnosť pre uplatňovanie odkladu určitých lehôt podľa smernice je možné zabezpečiť len vtedy, ak v členských štátoch existuje koordinovaný prístup k danému problému.

- k zásade proporcionality:
Návrh smernice spočíva v úprave existujúcich ustanovení smernice, pokiaľ ide o lehoty uplatniteľné na podávanie a výmenu určitých informácií, s cieľom riešiť problémy, ktorým čelia osoby zodpovedné za oznamovanie informácií a daňové správy v dôsledku súčasnej pandémie ochorenia COVID-19. Tieto úpravy neprekračujú rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi. Stanovuje sa v nich odklad, pri ktorom sa zohľadňuje trvanie obmedzení/zákazu vychádzania a zabezpečuje sa, že žiadne informácie, ktoré by počas odkladu podliehali oznamovaniu, nezostanú neoznámené alebo neposkytnuté.

12.              Analýza jednotlivých ustanovení predkladaných návrhov

Článok 1:
Úprava odseku 12 v článku 8ab smernice:
Posúva sa lehota na oznámenie informácií o tzv. „historických“ cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu, pri ktorých sa prvý krok vykonal v období medzi 25. júnom 2018 a 30. júnom 2020. Lehota sa posúva o 3 mesiace z 31. augusta 2020 na 30. novembra 2020.

Úprava odseku 18 v článku 8ab smernice:
Pravidelná automatická výmena o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu sa prvýkrát uskutoční do 31. januára 2021 v porovnaní s pôvodným termínom 31. októbra 2020. 

Vloženie nového článku 27a – Odklad lehôt v reakcii na ochorenie COVID-19
V odseku 1 sa navrhuje, že s ohľadom na ochorenie COVID-19 sa má automatická výmena o finančných účtoch uskutočniť do 12 mesiacov od konca kalendárneho roka 2019 alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia, tj. do konca decembra 2020. Ide o posun o 3 mesiace v porovnaní s bežným pravidelným zasielaním informácií o finančných účtov, ktoré sa uskutočňuje každoročne do 30. septembra.
V odseku 2 sa navrhuje, aby v prípade cezhraničných opatrení podliehajúcich oznamovaniu, pri ktorých sa uskutoční prvý krok v implementácii medzi 1.júlom 2020 a 30.septembrom 2020, 30-dňová lehota určená smernicou začne plynúť od 1. októbra 2020. Prvú pravidelnú správu s aktualizovanými dátami zašle sprostredkovateľ do 31. januára 2021. 

Vloženie nového článku 27b – Predĺženie obdobia odkladu
Navrhuje sa, aby bola Komisia splnomocnená prijať delegovaný akt s cieľom predĺžiť obdobie odkladu na oznamovanie a výmenu informácií v prípade cezhraničných opatrení podliehajúcich oznamovaniu najviac o ďalšie 3 mesiace. Delegovaný akt by bolo možné prijať len v prípade, ak počas časti alebo celého obdobia budú pretrvávať okolnosti so závažnými rizikami pre verejné zdravie spôsobené COVID-19 a členské štáty budú musieť zaviesť opatrenia spojené so zákazom vychádzania.
 
Vloženie nového článku 27c – Vykonávanie delegovania právomoci
V novom článku sú navrhnuté predpoklady, podmienky a spôsob prijatia delegovaného aktu zo strany Komisie. Právomoc prijať delegovaný akt by sa vzťahovala len na obdobie odkladu lehôt na oznamovanie a výmenu informácií, tak ako je ustanovené v predchádzajúcich odsekoch. Delegovanie právomoci môže Rada kedykoľvek odvolať. Pred prijatím delegovaného aktu Komisia bude viesť konzultácie s určenými expertmi členských štátov v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z roku 2016. Komisia oznamuje delegovaný akt ihneď po prijatí Rade. Taktiež Európsky parlament je informovaný o prijatí delegovaného aktu Komisiou.

Článok 2:
Navrhovaný transpozičný termín pre členské štáty na prijatie a uverejnenie zákonov, iných právnych predpisov alebo opatrení na zabezpečenie súladu so smernicou najneskôr do 31. mája 2020. Národné ustanovenia sa majú uplatňovať od 1. júna 2020. 

Článok 3:
Smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4:
Smernica je určená členským štátom.

13.  Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladaným návrhom
Ministerstvo financií SR podporuje iniciatívu Komisie na odklad lehôt na podávanie a výmenu informácií o finančných účtoch a cezhraničných opatreniach s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a jej dopad na automatickú výmenu medzi členskými aj zmluvnými štátmi. Odklad lehôt hodnotíme ako prospešný pre dotknuté daňové subjekty, ako aj pre daňové správy členských štátov, pretože poskytne časový priestor na vysporiadanie sa s povinnosťami v sťažených podmienkach pandémie COVID-19. 

Z hľadiska vyjednávania ku konkrétnym návrhom:
	k automatickej výmene informácií o finančných účtoch (tzv. DAC2) a návrhu na odklad lehoty na výmenu do konca roka 2020: 
Ministerstvo financií SR súhlasí s navrhovaným odkladom lehoty, ktorá je v súlade s predĺženými lehotami, ktoré ohlásili Spojené štáty americké podľa dohody FATCA a Sekretariát OECD k CRS a výmene so zmluvnými štátmi. Oceňujeme zosúladenie lehoty pre všetky 3 druhy automatickej výmeny informácií o finančných účtoch. 


	k automatickej výmene cezhraničných opatrení (tzv. DAC6) a návrhom na odklad lehôt a termínov o 3 mesiace: 
Ministerstvo financií SR oceňuje návrh predložený Komisiou na odklad určitých lehôt vyplývajúcich zo smernice DAC6 o 3 mesiace, avšak pre tento druh automatickej výmeny preferujeme dlhší odklad (napr. 6 mesiacov). Ide o nový druh automatickej výmeny, ktorá je pre členské štáty a povinné osoby výzvou z hľadiska IT implementácie a implementačných objasnení, ktoré sú ovplyvnené súčasnou situáciou súvisiacou s pandémiou COVID-19. Vzhľadom na nepredvídateľnosť tejto situácie je potrebné zvážiť zapracovať do smernice  flexibilnejší nástroj na odklad uplatňovania kritických ustanovení na úrovni Rady EÚ. 


	k navrhovanému termínu transpozície smernice:
Ministerstvo financií SR považuje navrhovaný transpozičný termín (31. mája 2020) za príliš ambiciózny a z hľadiska legislatívneho procesu v SR súvisiaceho s implementáciou smerníc za nerealizovateľný. V rámci negociácie je potrebné žiadať jeho predĺženie. 



III. DÔSLEDKY NA LEGISLATÍVU SR A ADMINISTRATÍVNU PRAX SR
Návrh smernice je potrebné prevziať do príslušnej národnej legislatívy v oblasti výmeny informácií na daňové účely – do zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 









IV. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI

Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
☐
Áno
☐
Nie
☐
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne
    z toho vplyvy na MSP
☐
Áno
☒
Nie
☐
Čiastočne
Sociálne vplyvy
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho






  -  vplyvy služieb verejnej správy na občana
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne
  -  vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
☐
Pozitívne
☒
Žiadne
☐
Negatívne




 
















