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Riadne predbežné stanovisko k 
návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania 

I.    VŠEOBECNÁ ČASŤ
 
1.    Názov
 Proposal for a Council Decision amending Directives (EU) 2017/2455 and (EU) 2019/1995 as regards the dates of transposition and application due to the outbreak of the COVID-19 crisis 
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania (návrh rozhodnutia)

2.   Číslo a dátum zverejnenia dokumentu EK, (prípadne číslo a dátum zverejnenia dokumentu Rady EÚ)  
  COM(2020) 198 final v konečnom znení zo dňa 8.5.2020

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

4.    Gestorský ÚOŠS
      Ministerstvo financií SR

5.    Charakteristika prijímaného aktu
Rada Ecofin 5. decembra 2017 prijala balík legislatívnych predpisov k novým pravidlám DPH pre elektronický obchod, ktorý sa týka predaja tovaru na diaľku v rámci Únie, predaja tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín a tretích území a dodania služieb neusadenými zdaniteľnými osobami v krajine dodania služieb (v krajine zákazníka). Tento balík obsahuje nasledovné právne predpisy:
- smernica Rady (EÚ) 2017/2455, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku 
- nariadenie Rady (EÚ) 2017/2454, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty
- vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/2459, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. 
Dátum začatia uplatňovania nových predpisov v oblasti elektronického obchodu bol stanovený na 1. januára 2021 tak, aby mali členské štáty dostatok času na prispôsobenie, najmä svojich IT systémov novým pravidlám.
Následne Rada Ecofin schválila v 21. novembra 2019 ďalší balík legislatívnych predpisov, smernicu Rady 2019/1995 a vykonávacie nariadenie Rady 2019/2026, ktorých cieľom je prostredníctvom detailnejšieho vysvetlenia ustanovení prvého balíka zabezpečiť hladkú implementáciu nových pravidiel do praxe, stále v platnosti od 1. januára 2021. 
	
Uvedené právne predpisy rozširujú rozsah pôsobnosti existujúcich osobitných úprav pre priznanie a platbu DPH podnikateľmi, ktorí dodávajú digitálne služby (služby rozhlasového a televízneho vysielania, telekomunikačné služby a elektronicky dodávané služby) zákazníkom – nepodnikateľom (tzv. „business to consumer“ transakcie - B2C), ako sú vymedzené v smernici o DPH v článkoch 358 až 369k. Ide o tzv. schému jedného kontaktného miesta (OSS), ktorá je zvlášť ustanovená pre zdaniteľné osoby usadené v Únii (EÚ schéma) a aj pre zdaniteľné osoby neusadené v Únii (non-EU schéma). Zatiaľ čo uplatňovanie non-EÚ schémy sa rozširuje aj na iné služby B2C dodávané zákazníkom v Únii, uplatňovanie EÚ schémy sa rovnako rozširuje aj na iné služby B2C, ale aj predaj tovaru na diaľku zákazníkom v rámci EÚ. Nové pravidlá zároveň odstraňujú oslobodenie od dane pri dovoze pre zásielky malej hodnoty a zároveň zavádzajú nové schémy zjednodušenia. V daňovej oblasti sa zavádza systém jedného kontaktného miesta pre dovoz tovaru (iOSS schéma) a v colnej oblasti sa zavádza schéma zjednodušenia pre súhrnné deklarovanie DPH pre zásielky malej hodnoty, ktoré nepresiahnu hodnotu 150 eur. 
Okrem toho sa uvedeným balíkom zavádzajú nové pravidlá pre predaj tovaru na diaľku, ktorý je realizovaný cez elektronické rozhrania, akými sú trhoviská, portály, platformy alebo podobné prostriedky. 

Komisia v priebehu roku 2020 sa začala intenzívne venovať pripravenosti členských štátov implementovať nové pravidlá od roku 2021 a 14. februára 2020 predstavila správu o pripravenosti členských štátov, v ktorej uviedla, že väčšina členských štátov potvrdila, že schválené pravidlá ministrami budú schopné implementovať včas. Niektoré členské štáty však tvrdili, že nestihnú implementovať včas pravidlá a potrebujú dodatočnú lehotu na adaptáciu na nové pravidlá. Komisia však dúfala, že s jej technickou pomocou sa podarí dosiahnuť stanovený cieľ implementácie od januára 2021 aj pre tieto členské štáty.

Situácia sa však zmenila v dôsledku neočakávanej krízy, ktorú spôsobila pandémia ochorenia COVID-19, a na základe jej veľkého vplyvu na finančné aj ľudské zdroje členských štátov, viaceré členské štáty deklarovali, že nemôžu zaručiť dokončenie prípravných prác potrebných na to, aby bolo zabezpečené jednotné uplatňovanie nových pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu od 1. januára 2021. Podobné obavy predniesli aj kľúčové hospodárske subjekty, najmä však prevádzkovatelia poštových podnikov a kuriérskych spoločností, ktorí naliehali na Komisiu, aby odložila uplatňovanie schválených pravidiel v elektronickom obchode o šesť mesiacov z dôvodu krízy spôsobenej ochorením COVID-19.

Komisia preto opakovanie viedla diskusiu s členskými štátmi 24. apríla 2020 o stave pripravenosti, aj v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19, kde väčšina členských štátov opakovane uviedla, že by mala byť pripravená načas uplatňovať nové pravidlá, avšak členské štáty zdôraznili aj to, že aby mohli nové pravidlá fungovať efektívne, musia byť uplatňované v rovnakom čase všetkými členskými štátmi, a preto by podporili odklad uplatňovania pravidiel naviac však o 6 mesiacov. 

Už prijaté pravidlá DPH pre elektronický obchod Radou Ecofin v roku 2017 mali vyčíslený dopad v dôvodovej správe smernice Rady 2017/2455, ktorý vychádzal z pracovného dokumentu Komisie COM(2016)757 final Návrh Smernice rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku, COM(2016)0757 final – 2016/03070(CNS), 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1586260266830&uri=CELEX%A52016PC0757
. Uvedený dopad predstavoval príjmy pre členské štáty vo výške 5 - 7 mld. eur ročne. Odloženie uplatňovania daných pravidiel o šesť mesiacov by teda spôsobilo zníženie očakávaných príjmov pre štátne rozpočty členských štátov tak, že tieto by predstavovali približne 2,5 – 3,5 mld. eur namiesto plánovaných 5 – 7 mld. Ak však podniky, ani finančné správy nie sú pripravované uplatňovať nové pravidlá v rovnakom čase, riziko, že systém nebude fungovať správne, by mohlo predstavovať porovnateľné zníženie na príjmoch členských štátov. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vypracovala Komisia návrh rozhodnutia Rady, ktorého jediným cieľom je odloženie dátumu uplatňovania zmien uvedených v smernici Rady (EÚ) 2017/2455 a smernici Rady (EÚ) 2019/1995, ktorý je stanovený na 1. januára 2021 o šesť mesiacov. Nový dátum začatia uplatňovania pravidiel je teda 1. júl 2021.

6.    Metóda schvaľovania
     Rozhodovanie jednomyseľné.
     
7.    Zhrnutie obsahu a cieľa návrhu
Cieľom tohto návrhu je, z dôvodu neočakávanej krízy spôsobenej ochorením COVID-19, ktorá si vyžiadala finančné aj ľudské zdroje na riešenie dopadov krízy, a spôsobila to, že členské štáty nemôžu zaručiť splnenie svojich transpozičných povinností a povinností zabezpečenia hladkej implementácie nových pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu, posunúť uplatňovanie nových pravidiel o šesť mesiacov, t.j. z 1. januára 2021 na 1. júl 2021. 

8.    Navrhovaný dátum implementácie
Od 1.júla 2021 

9.    Metóda transpozície do práva SR a predpokladaný dátum transpozície
Rozhodnutie Rady nadobudne účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho publikovania v Úradnom vestníku Európskej únie. Bude sa uplatňovať od 1. júla 2021. 
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. Tieto opatrenia sa uplatňujú od 1. júla 2021. 


II.      STANOVISKO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

10.            Vecná analýza návrhu

Legislatívny návrh je zameraný len na posunutie uplatňovania nových pravidiel v oblasti DPH pre elektronický obchod o šesť mesiacov, t.j. z pôvodného dátumu uplatňovania 1. januára 2021 na 1. júl 2021. Uvedené posunutie uplatňovania je spôsobené dopadmi krízy ochorenia COVID-19 tak na členské štáty, ako aj zainteresované podniky v oblasti elektronického obchodu. 

11.   Právna analýza návrhu

Návrh rozhodnutia Rady spadá do rozsahu pôsobnosti článku 113 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). V tomto článku sa stanovuje, že Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom prijme ustanovenia na zosúladenie pravidiel členských štátov v oblasti nepriameho zdaňovania. 

zásada subsidiarity a zásada proporcionality 
-     k zásade subsidiarity:
V návrhu rozhodnutia Rady sa odkladá termín uplatňovania nových pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu, ktoré musia všetky členské štáty transponovať jednotne. Pôvodný termín uplatňovania nových pravidiel bol stanovený na 1. januára 2021. Tento sa však z dôvodu dopadov krízy ochorenia COVID-19 odsúva o šesť mesiacov, t.j. na 1. júl 2021. Keďže ustanovenia vyplývajúce z prijatia smerníc DPH o elektronickom obchode, ktoré musia všetky členské štáty uplatňovať rovnako, akákoľvek iniciatíva v tejto oblasti, vrátane zmeny dátumu začatia uplatňovania, si vyžaduje návrh Komisie a nedá sa dosiahnuť jednostrannými opatreniami zo strany členských štátov. 
Predložený návrh je  z uvedených dôvodov v súlade s princípom subsidiarity.
- k zásade proporcionality:
Podľa predkladateľa plánované opatrenie nepresahuje to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv, a najmä hladkého fungovania pravidiel v oblasti zdaňovania elektronického obchodu. jednotného trhu, a preto je v súlade so zásadou proporcionality. 


12.              Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu

Návrh rozhodnutia Rady o DPH obsahuje 3 články, ktoré sa všetky týkajú odsunutia účinnosti pôvodne stanoveného dátumu 1. januára 2021 na 1. júl 2021, ako aj posunutie lehoty pre povinnosti členských štátov v súvislosti s transpozíciou zmien smerníc o DPH, konkrétne 2006/112/ES a smernice 2009/132/ES.


13.  Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladaným návrhom
Vzhľadom na mimoriadne okolnosti spôsobené pandémiou COVID-19, ktoré sa dotkli tak finančných ako personálnych kapacít na strane finančnej správa, ako aj v oblasti dotknutých podnikov, Ministerstvo financií SR podporuje posunutie účinnosti nových pravidiel DPH pre elektronických obchod tak, ako je to uvedené v návrhu rozhodnutia, t.j. od 1. júla 2021.


III. DÔSLEDKY NA LEGISLATÍVU SR A ADMINISTRATÍVNU PRAX SR
Návrh rozhodnutia Rady má priamu účinnosť pre členské štáty, t.j. nevyžaduje sa  jeho prevzatie do príslušnej legislatívy v oblasti DPH, t.j. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 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 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


Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Prijaté pravidlá DPH pre elektronický obchod smernicami o DPH v roku 2017 mali vyčíslený dopad v dôvodovej správe smernice Rady 2017/2455, ktorý vychádzal z pracovného dokumentu Komisie COM(2016)757 final Návrh Smernice rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku, COM(2016)0757 final – 2016/03070(CNS), 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1586260266830&uri=CELEX%A52016PC0757
. Uvedený dopad predstavoval príjmy pre členské štáty vo výške 5 - 7 mld. eur ročne. Odloženie uplatňovania daných pravidiel o šesť mesiacov by teda spôsobilo zníženie očakávaných príjmov pre štátne rozpočty členských štátov tak, že tieto by predstavovali približne 2,5 – 3,5 mld. eur namiesto plánovaných 5 – 7 mld. Ak však podniky, ani finančné správy nie sú pripravované uplatňovať nové pravidlá v rovnakom čase, riziko, že systém nebude fungovať správne, by mohlo predstavovať porovnateľné zníženie na príjmoch členských štátov. 

Transpozícia smerníc o DPH, pokiaľ ide o nové pravidlá v elektronickom obchode do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa premietla do kvantifikácie fiškálneho vplyvu nových pravidiel na príjmy štátneho rozpočtu SR. Pôvodná kvantifikácia dopadu, ktorá rátala s účinnosťou nových pravidiel od 1. januára 2021 bola vyčíslená na očakávané príjmy DPH vo výške 22 mil. eur v roku 2021, 23 mil. eur v roku 2022, 25 mil. eur v roku 2023 a 26 mil. eur v roku 2024. Odloženie účinnosti nových pravidiel o 6 mesiacov spôsobí zníženie očakávaných príjmov v roku 2021 o 11 mil. eur, teda očakávaný príjem bude vo výške 11. mil. eur. 

Stanovisko Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „stanovisko komisie“)

V rámci skráteného pripomienkového konania Komisia predložila k návrhu riadneho predbežného stanoviska nesúhlasné stanovisko z nasledovných dôvodov.
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sa uvádza, že vplyvom posunu termínu účinnosti nových opatrení o 6 mesiacov sa predpokladá zníženie očakávaných príjmov v roku 2021 o 11 000 000 eur a pokiaľ ide o výdavky, negatívne vplyvy z dôvodu zmien informačných systémov (bez kvantifikácie ich podpory) predstavujú 16 191 740 eur v roku 2020, z toho rozpočtovo zabezpečených je v kapitole MF SR 7 821 384 eur.

Ďalej sa v stanovisku uvádza, že z dôvodu posunu dátumu transpozície a uplatňovania nových pravidiel pri DPH dôjde v roku 2021 k zníženiu príjmov z pôvodne predpokladaných 22 000 000 eur (v návrhu zákona, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, ktorého predmetom bola transpozícia nových pravidiel, a ku ktorému MF SR predložilo stanovisko v rámci PPK dňa 18. 5. 2020, ďalej len „návrh zákona“) na 11 000 000 eur. V tabuľke č. 1 je však tento vplyv uvedený kladným znamienkom, čo by predstavovalo nie negatívny, ale pozitívny vplyv, s čím sa nestotožňujeme a je potrebné to upraviť. Vzhľadom na to, že sa nepredpokladá zmena príjmov v rokoch 2022 a 2023 v porovnaní s vplyvmi uvedenými v návrhu zákona, návrh rozhodnutia nemá v uvedených rokoch vplyv na príjmy štátneho rozpočtu. 

V súvislosti s kvantifikáciou vplyvu návrhu rozhodnutia na príjmy upozorňujeme, že v porovnaní s návrhom zákona, predkladateľ abstrahuje od negatívneho vplyvu na príjmy štátneho rozpočtu v rokoch 2021 až 2023 v sume -41 000 000 eur každoročne (oprava základu dane). Z návrhu nie je zrejmé, či návrh rozhodnutia má vplyv na rozpočet verejnej správy aj v tomto prípade.
V prípade výdavkov, úpravy informačných systémov v roku 2020 v sume 16 191 740 eur boli kvantifikované v návrhu zákona a vyplývajú z povinnosti transponovať nové pravidlá DPH. Žiadame vysvetliť,  prečo  samotný posun termínu transpozície a uplatňovania nových pravidiel má mať vplyv na výdavky rozpočtu verejnej správy.

Na základe predložených pripomienok bola upravená doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy, tak ako to požadovala stála pracovná komisia vo svojom stanovisku, t.j. zníženie očakávaných príjmov bolo upravené na mínusovú hodnotu. Zároveň boli z doložky odstránené príjmy za ostatné roky, keďže k zmene oproti predloženej doložke k návrhu zmeny zákona o DPH nedochádza. Rovnako boli odstránené aj náklady z dôvodu zmien informačných systémov finančnej správy, a to z rovnakého dôvodu, ako je uvedené vyššie, t.j., že k zmenám oproti doložke k návrhu zákona o DPH nedochádza.
Vyčíslená suma – 41 000 000 eur v doložke k návrhu zákona o DPH sa netýka transpozície nových pravidiel v oblasti elektronického obchodu.

V návrhu predbežného stanoviska predkladaného do medzirezortného pripomienkového konania boli zohľadnené všetky pripomienky predložené v rámci predbežného pripomienkového konania.










 



