Riadne predbežné stanovisko k 
návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

I.    VŠEOBECNÁ ČASŤ
 
Názov
Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax and Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty as regards defence effort within the Union framework
Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie.

2.   Číslo a dátum zverejnenia dokumentu EK, (prípadne číslo a dátum zverejnenia dokumentu Rady EÚ)  
 číslo dokumentu Komisie: COM(2019) 0096 final v konečnom znení zo dňa 24.04.2019

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

4.    Gestorský ÚOŠS
 Ministerstvo financií SR

5.    Charakteristika prijímaných aktov
Návrhom smernice sa zavádza nové oslobodenie od dane pre určité špecifické činnosti v súvislosti so spoločným obranným úsilím, resp. spoločnou obrannou politikou Únie. 
V smernici DPH sa nestanovujú žiadne všeobecné oslobodenia  od DPH na dodania tovarov alebo poskytovania služieb na bezpečnostné a obranné účely. Keďže oslobodenie na účely DPH sa musí vykladať striktne, t.j. obmedzene a len v rámci stanovenom smernicou DPH, dodaný tovar resp. služby poskytnuté ozbrojeným silám alebo tovar dovezený ozbrojenými silami podliehajú DPH. 

Smernica DPH však stanovuje oslobodenie od dane na dodania ozbrojeným silám akéhokoľvek štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktoré sa podieľajú na spoločnom obrannom úsilí  mimo územia vlastného štátu. V smernici o všeobecnom systéme spotrebných daní sa stanovuje podobné oslobodenie od spotrebnej dane na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ozbrojenými silám akéhokoľvek štátu, ktorý je členom NATO.

Napriek tomu, že sa na obranné úsilie NATO vzťahuje smernica o DPH a smernica o všeobecnom systéme spotrebných daní, na dodania resp. poskytnutia v spojení so spoločným obranným úsilím na základe rámca Únie sa nevzťahuje žiadne oslobodenie od dane, pretože zatiaľ v rámci EÚ nie je vytvorená žiadna spoločná obranná politika Únie. Spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP), ktorá bola vytvorená pod názvom európska bezpečnostná a obranná politika (EBOP) Podmienky nasadenia vojenských  jednotiek boli dohodnuté na zasadnutí Rady Západoeurópskej  únie v roku 1992 a tzv. petersberské úlohy sa začlenili medzi témy uvedené v Amsterdamskej zmluve z roku 1997. Úlohy a inštitúcie  západoeurópskej  únie sa následne postupne preniesli na EÚ, a to najmä po vytvorení Európskej obrannej agentúry (EDA) v roku 2024 prostredníctvom jednotnej akcie rady 2004/551/SZBP (Ú. v. EÚ L 245, 17.7.2004). Tento proces sa dokončil v roku 2009, keď spolu s Lisabonskou zmluvou  nadobudla platnosť aj doložka o vzájomnej spolupráci medzi členskými štátmi EÚ, podobná doložke o vzájomnej spolupráci v rámci Západoeurópskej únie. Západoeurópska únia nakoniec zanikla v roku 2011. je kľúčovým nástrojom vonkajšej akcie a zahŕňa postupné vymedzenie spoločnej obrannej politiky Únie. Spoločná bezpečnostná a obranná politika podľa článku 42 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únii zahŕňa postupné vymedzenie spoločnej  obrannej politiky Únie. Tá povedenie k spoločnej obrane, keď o tom jednomyseľne rozhodne Európska rada. V takom prípade Európska rada odporučí členským štátom prijať  toto rozhodnutie v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

Zmluva o Európskej únii v znení zmenenom Lisabonskou zmluvou v decembri 2009 obsahuje doložku o vzájomnej pomoci a členským štátom umožnila  posilniť ich spoluprácu  vo vojenských otázkach v rámci tzv. stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO).

V rámci SBOP má významné miesto aj Vojenský výbor Európskej únie (VVEÚ), ktorý bol zriadený v roku 2001 a ktorý je najvyšším vojenským orgánom Rady. Riadi všetky vojenské činnosti na základe rámca EÚ a poskytuje poradenstvo k plánovaniu a vykonávaniu vojenských misií a operácií v rámci SBOP a k vývoju vojenských spôsobilostí. 

V globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie (EUGS) sa v júni 2016 položili základy pre ďalší rozvoj SBOP smerom k dosahovaniu troch kľúčových priorít, ktorými sú : reakcia na vonkajšie konflikty a krízy, budovanie kapacít partnerov a ochrana Únie a jej občanov. Európska rada v decembri 2017 Štvrtá správa o pokroku smerom k dosiahnutiu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie, oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade (COM (2017)41 final vyzvala vysokého predstaviteľa, Komisiu a členské štáty, aby urýchlili prácu v otázke vojenskej mobility, a to tak v rámci PESCO, ako aj v kontexte spolupráce medzi EÚ a NATO.

Komisia a vysoký predstaviteľ predložili v marci 2018 spoločné oznámenie o akčnom pláne vojenskej mobility Akčný plán vojenskej mobility, spoločné oznámenie Európskemu parlamentu  a Rade (JOIN(2017)41 final. V tomto akčnom pláne sa uznáva potreba rovnakého prístupu k obrannému úsiliu, aby sa znížilo administratívne zaťaženie, čím by sa v rámci vojenskej mobility znížili zdržania i náklady. Vyžaduje sa v ňom, aby Komisia posúdila uskutočniteľnosť zosúladenia pravidiel DPH uplatniteľných na obranné úsilie vyvíjané na základe rámca EÚ a pod záštitou NATO.

V súlade s akčným plánom a závermi Rady je cieľom tohto návrhu zosúladiť pravidlá DPH uplatniteľné na obranné úsilie vyvíjané na základe rámca EÚ a rámca NATO. V návrhu však treba uznať, že zatiaľ čo v rámci Severoatlantickej zmluvy existuje kolektívne obranné úsilie, spoločnú obrannú politiku Únie dosiaľ nemáme. 









6.    Metóda schvaľovania
Rozhodovanie jednomyseľné.
     
7.    Zhrnutie obsahu a cieľa návrhu
Cieľom tohto návrhu je zosúladenie opatrení týkajúcich sa oslobodenia od spotrebných daní a DPH, tak, aby sa uplatňovali aj na spoločnú obrannú politiku EÚ, ako sa uplatňujú v súčasnosti v rámci obranného úsilia NATO. 

8.    Navrhovaný dátum implementácie
Od 1.7.2022

9.    Metóda transpozície do práva SR a predpokladaný dátum transpozície
Na základe návrhu smernice o DPH členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2022 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení. 
Na základe návrhu smernice o všeobecnom systéme spotrebných daní členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2022 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

II.      STANOVISKO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

10.   Vecná analýza návrhu
Do návrhu smernice o DPH  sa navrhuje doplniť ustanovenia o obdobnom oslobodení, ako je v súčasnosti uplatňované pre ozbrojené sily členského štátu NATO, to znamená, že sa dopĺňajú ustanovenia pre dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v rámci členského štátu určených na použitie ozbrojenými silami iných členských štátov alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vykonávanom na účely implementácie činnosti únie v rámci SBOP. 
Okrem toho sa dopĺňa aj ustanovenie upravujúce oslobodenie od dane pri dovoze tovaru do členských štátov, obdobne ako je tomu v súčasnosti pri dovoze tovaru pre ozbrojené sily členského štátu, ktorý je členskou krajinou NATO.
Zároveň do návrhu smernice o všeobecnom systéme spotrebných daní sa navrhuje doplniť obdobné  ustanovenie ako do návrhu smernice o DPH, a to obdobný systém uplatňovania oslobodenia ako je uplatňovaný pre ozbrojené sily členského štátu NATO. 


11.   Právna analýza návrhov

právny základ predkladaných návrhov
Navrhovanou smernicou sa zmení smernica o DPH, ako aj smernica o všeobecnom systéme spotrebných daní na základe článku 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V uvedenom článku sa stanovuje, že Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom  prijme ustanovenia na zosúladenie pravidiel členských štátov v oblasti nepriameho zdaňovania.  

b)     zásada subsidiarity a zásada proporcionality
-     k zásade subsidiarity:
V návrhu smernice sa rieši to, aby sa odstránil odlišný prístup k obrannému úsiliu na základe rámca EÚ a rámca NATO v oblasti DPH, ako aj spotrebných daniach. Členské štáty by túto oblasť nemohli riešiť individuálne. Zosúladenie si vyžaduje návrh Komisie na zmenu oboch smerníc. 
Predložený návrh je z uvedených dôvodov v súlade s princípom subsidiarity.
- k zásade proporcionality:
Podľa predkladateľa plánované opatrenia v predkladanom návrhu nepresahujú to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, a to najmä zosúladenie uplatňovania oslobodenia v danej oblasti. Plánované pravidlá nepresahujú nevyhnutný rámec, a preto sú v súlade so zásadou proporcionality. 

12.              Analýza jednotlivých ustanovení predkladaných návrhov

a) návrh smernice o DPH – článok 1 
Návrh smernice o DPH obsahuje 1 článok, pričom tento obsahuje doplnenie existujúcich ustanovení smernice o DPH, ako aj nové ustanovenia, ktoré zavádzajú obdobné oslobodenie od dane pre ozbrojené sily, ktoré sa podieľajú na obrannom úsilí vykonávanom na účely implementácie činnosti Únie v rámci SBOP.  

Článok 22 – vkladá sa prvý odsek, na základe ktorého sa za nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva za protihodnotu považuje pridelenie tovaru pre ozbrojené sily členského štátu podieľajúceho sa na obrannom úsilí vykonávanom v rámci SBOP, na ich použitie alebo na použitie  civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ktorý nebol zakúpený podľa všeobecných pravidiel zdanenia na domácom trhu členského štátu, ak by dovoz tohto tovaru nemohol byť oslobodený od dane podľa článku 143 ods. 1 písm. ga).

Článok 143 ods.1 – vkladá sa písmeno ga), podľa ktorého sa oslobodzuje dovoz tovaru do členských štátov ozbrojenými silami iných členských štátov určeného na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilným personálom, ktorý ich sprevádza, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vykonávanom na účely implementácie činnosti Únie v rámci SBOP. 

Článok 151 ods. 1 – vkladajú sa nové písmená ba) a bb). 
V písmene ba) sa navrhuje uplatniť oslobodenie  od dane pre dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v rámci členského štátu  určených buď pre ozbrojené sily iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami, alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie  ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vykonávanom na účely implementácie činnosti Únie v rámci SBOP;
V písmene bb) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb inému členskému štátu určených pre ozbrojené sily akéhokoľvek iného členského štátu, než je samotný členský štát určenia, na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vykonávanom na účely implementácií činnosti Únie v rámci SBOP. 

b) návrh smernice o všeobecnom systéme spotrebných daní – článok 2 
Návrh smernice o všeobecnom systéme spotrebných daní obsahuje 1 článok, pričom tento obsahuje doplnenie existujúceho ustanovenia smernice o všeobecnom systéme spotrebných daní.

Článok 12 ods. 1 smernice 2008/118/ES - vkladá sa písmeno ba), v ktorom sa navrhuje uplatniť oslobodenie  od dane na tovar, ak je určený na použitie	ozbrojenými silami akéhokoľvek členského štátu iného ako členského štátu, v ktorom vznikla daňová povinnosť, na použitie týmito ozbrojenými silami, pre civilných zamestnancov, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí vykonávanom na účely implementácie činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

13.  Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladaným návrhom
Ministerstvo financií SR podporuje iniciatívy zamerané na zosúladenie už existujúcich ustanovení, ktorých účelom je dosiahnutie cieľov vyplývajúcich zo zmlúv spojených s hladkým fungovaním vnútorného trhu, ako aj  s postupným vymedzením spoločnej obrannej politiky v rámci SBOP. 
V súvislosti s predkladaným návrhom Ministerstvo financií SR súhlasí, že v súčasnosti platné oslobodenie od dane pre obranné činnosti NATO, ktoré je už vymedzené a jeho rozsah pôsobnosti je obmedzený, nebude rozšírené. Rovnako, oslobodenie pre obranné úsilie Únie bude zosúladené s už existujúcim oslobodením pre NATO a nebude svojím rozsahom rozširujúce. 
Z hľadiska vyjednávania:
návrh smernice o DPH – navrhované ustanovenia sú odrazom už existujúcich ustanovení, na základe ktorých sa uplatňuje oslobodenie od dane pre obranné činnosti NATO. Pokiaľ ide o definovanie účelu oslobodenia, návrh v smernici je do veľkej miery všeobecný. Je vyjadrený textom „...podieľajúcom sa na obrannom úsilí vykonávanom na účely implementácie činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) ...“
Aj napriek tomu, že v súčasnosti neexistuje definícia SBOP, takáto definícia v návrhu smernice je veľmi široká a môže v praxi spôsobovať aplikačné problémy. 

Pokiaľ ide o ostatné ustanovenia, keďže rozsah oslobodenia pre obranné úsilie Únie nezavádza rozširovanie oslobodenia iného, ako v súčasnosti existuje pre obranné úsilie NATO, môžeme takéto oslobodenie podporiť. 

návrh smernice o všeobecnom systéme spotrebných daní – navrhované ustanovenia sú odrazom už existujúcich ustanovení, na základe ktorých sa uplatňuje oslobodenie od dane pre obranné činnosti NATO. 

Takéto oslobodenie môžeme podporiť. 



III. DÔSLEDKY NA LEGISLATÍVU SR A ADMINISTRATÍVNU PRAX SR
Návrh smernice si vyžiada prevzatie do príslušnej legislatívy v oblasti DPH, t.j. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, rovnako ako aj do jednotlivých zákonov o spotrebných daniach, a to (zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov). 

Predkladaný návrh smernice nie je sprevádzaný žiadnym posúdením vplyvu zo strany Komisie, pretože už samotný cieľ predpisuje možnosť politiky. Okrem toho navrhované oslobodenie od dane – vzhľadom na svoj obmedzený rozsah pôsobnosti – nepredpokladá žiadne sociálne, hospodárske  ani environmentálne dopady. 

Tieto opatrenia by mohli mať dopady na príjmy z DPH. Avšak vzhľadom na situáciu, že údaje o vojenských výdavkoch sú dôverné alebo nie sú k dispozícii, nie je možné tento odhad vyčísliť. 
V rámci obranného úsilia Únie by sa oslobodenie vzťahovalo na:
	Vojenské misie a operácie (článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2 ZEÚ) – tieto sa môžu realizovať len mimo Únie a obsahujú nasadenie v operačných veliteľstvách, tranzity, prepravu, činnosti pred nasadením, cvičenia, stretnutia atď. V tejto oblasti, keďže ide o činnosti mimo Únie, tieto nebudú mať dopady na príjmy Únie.
	Bojové skupiny  (článok 42 ods. 1 ZEÚ) – išlo by o nasadenie bojových skupín mimo územia Únie, na ktoré by sa rovnako oslobodenie nevzťahovalo.
	Vzájomná pomoc (článok 42 ods. 7 ZEÚ)  - predpovedať vplyv na príjmy DPH a zo spotrebnej dane pri oslobodení od dane v prípade vzájomnej pomoci, v prípade, keď sa členský štát stane na svojom území obeťou ozbrojenej agresie, nie je možné.
	Stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO, článok 46 ZEÚ), na základe ktorej je možné vytvárať prehlbujúcu sa spoluprácu členských štátov v oblasti obrany, spoločného plánovania, vyvíjania projektov spolupráce v oblasti spôsobilosti a zlepšovania operačnej pripravenosti a príspevku ich ozbrojených síl, povedie k výpadku príjmov  DPH a spotrebnej dane. 
	Činnosti EDA (Európskej obrannej agentúry) (len v súvislosti s článkom 42 ods. 3 a článku 45 ZEÚ), ktoré sa týkajú pravidelného vzdelávania a operačnej odbornej prípravy budú tiež viesť k výpadku príjmov. Na to, aby sa mohlo uplatniť oslobodenie od dane, tieto projekty  by museli zahŕňať nasadenie ozbrojených síl jedného členského štátu na území iného členského štátu. 

Údaje o výdavkoch na obranu členov EDA sú uvedené na portáli  EDA a predstavovali v roku 2014 sumu 5,3 mld. Eur. V týchto údajoch sa však nerozlišuje medzi dodaniami, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane a tými, na ktoré sa nevzťahuje oslobodenie.  Možno však odôvodnene predpokladať, že väčšina z uvedenej sumy (80 %) sa týka domácich dodaní bez oslobodenia a len malá časť (max. 20 %) sa týka činností v rámci SBOP alebo v rámci NATO. Navyše približne polovica z týchto dodaní by za normálnych okolností predstavovala poskytovanie ubytovanie pre nasadené ozbrojené sily, ktoré sú zvyčajne oslobodené od dane podľa článku 135 ods. 1 písm. l) smernice o DPH.
Preto sa dá predpokladať, že na maximálne 10 % z celkovej sumy 5,3 mld. eur by sa buď mohlo uplatňovať oslobodenie od DPH podľa nových pravidiel alebo že sa na ne už teraz vzťahuje oslobodenie od dane v rámci činností  NATO. Týka sa to dodaní tovaru (napr. potraviny, palivo, špeciálne  kvapaliny, zariadenia, farmaceutické zásoby, elektrická energia, voda, plyn) a poskytnutí služieb (napr. stravovanie, komunikačné služby, údržba, opravy, prepravné služby, cestné poplatky). V odhade sa zatiaľ nezohľadňuje žiadne budúce zvýšenie vojenských výdavkov zo strany členských štátov v dôsledku rastúceho významu SBOP, náklady na existujúce oslobodenie od dane v rámci NATO sú v ňom zahrnuté.
Je preto, na základe odhadu Komisie, obozretné použiť ako ukazovateľ pre externalizované činnosti odhad vo výške 530 mil. eur. Táto suma by sa následne mohla pretaviť do prípadnej straty príjmov z DPH pre všetky členské štáty vo výške približne 80 mil. eur (pri predpokladanej priemernej sadzbe DPH 18 % Odhad sa odvodzuje vypočítaním mediánu odhadovanej váženej priemernej sadzby DPH uplatňovanej v každom členskom štáte.).
Pokiaľ ide o spotrebné dane, hlavnou kategóriou výrobkov, na ktoré by sa malo oslobodenie vzťahovať, by mali byť energetické výrobky (napr. palivá) a elektrická energia. Obdobne, ako pri DPH, na základe odhadu Komisie, sa dá usudzovať, že na približne 10 % z týchto nákladov by sa vzťahovalo oslobodenie od spotrebnej dane. K dispozícii však nie sú žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné kvantifikovať vplyv tohto oslobodenia.



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


Stanovisko Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Vzhľadom na skutočnosť, že predložený návrh smernice, nepredpokladá žiadne sociálne, hospodárske  ani environmentálne dopady, k uvedenému materiálu nie je predložená doložka vplyvov a návrh riadneho predbežného stanoviska nie je potrebné zaslať Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rade vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov v rámci predbežného pripomienkového konania. 



 



