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Riadne predbežné stanovisko k 
návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb
a
návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce za účelom boja proti podvodom na DPH

I.    VŠEOBECNÁ ČASŤ
 
1.    Názov
a) Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers
Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb 
 (návrh smernice o DPH)

b) Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud
Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce za účelom boja proti podvodom (návrh nariadenia)

2.   Číslo a dátum zverejnenia dokumentu EK, (prípadne číslo a dátum zverejnenia dokumentu Rady EÚ)  
  a)  číslo dokumentu Komisie: COM(2018) 812 v konečnom znení zo dňa 12.12.2018
   	b) číslo dokumentu Komisie: COM(2018) 813 v konečnom znení zo dňa 12.12.2018

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

4.    Gestorský ÚOŠS
      Ministerstvo financií SR

5.    Charakteristika prijímaných aktov
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). 

V rámci tohto balíka sa stanovili nové povinnosti aj pre digitálne trhoviská (online platformy), cez ktoré sa predáva tovar na diaľku zákazníkom v rôznych členských štátoch. Rozšírili sa existujúce zjednodušenia pre plnenie povinností neusadených dodávateľov, akými sú systém jedného kontaktného miesta, tzv. One-Stop-Shop.  Týmito opatreniami sa sleduje posilnenie dobrovoľného dodržiavania predpisov v oblasti DPH. V prípade elektronického obchodu ide o dodávky typu B2C, to znamená dodanie podnikateľa pre konečného zákazníka, a ešte pri zohľadnení cezhraničného charakteru transakcie, v prípade, že si zdaniteľná osoba neplní svoje povinnosti, t.j. správne priznať a odviesť daň v členskom štáte zdanenia, správca dane bude potrebovať kontrolovať a odhaľovať tieto podniky, ktoré si neplnia svoje povinnosti. V súčasnosti je táto úloha pre správcov dane náročná.

Elektronický obchod sa v posledných rokoch vyvíja rýchlym tempom, čo umožňuje spotrebiteľom nakupovať tovary a služby online. Rovnako môžu zaplatiť za tento tovar online v dôveryhodnom prostredí. Dodávatelia zmenili svoje modely obchodovania tak, že môžu dodávať svoje tovary a služby po celom svete, bez toho, aby bola potrebná fyzická predajňa.

Táto situácia stavia do nevýhody daňové správy, pretože väčšina z nich nemá k dispozícii nástroje  a zdroje informácií na vyčíslenie úrovne podvodov v oblasti DPH pri elektronickom obchode. Pri podvodoch DPH v oblasti elektronického obchodu umožňuje Internet podvodným podnikom skrývať svoju identitu za názvom domény. Identita podniku, ktorá sa skrýva za názvom domény a miesto, kde sa tento nachádza, alebo jeho obrat pre daný členský štát spotreby zostávajú často neznáme. Členské štáty spotreby, v ktorých sa musí zaplatiť daň, nemajú vo väčšine prípadov žiadny záznam ani informácie na začatie kontroly. Je to tak preto, že koneční spotrebitelia nemajú povinnosť si viesť záznamy o svojich online nákupoch. 
V takomto prípade je ťažké bez dodatočných informácií určiť, kde sa nachádza podnik dodávajúci tovar alebo službu online a určiť, ktorý členský štát má byť požiadaný, aby bol súčinný pri administratívnej spolupráci. 

Cieľom tohto balíka (smernica a nariadenie) je riešenie problému podvodov v oblasti DPH pri elektronickom obchode tak, že sa posilní spolupráca medzi správcami dane a poskytovateľmi platobných služieb. V posledných rokoch uskutočnili zákazníci v Európskej únii viac ako 90 % online nákupov na základe úhrad, inkás a platieb kartou, t.j. sprostredkovateľa zapojeného do transakcie (poskytovateľa platobných služieb) a tento trend bude aj naďalej pokračovať. Poskytovatelia platobných služieb (ďalej len „PPS“) majú informácie o platbách, a preto môžu správcom dane poskytnúť celkový obraz  o online nákupoch, čím môžu výrazne prispieť k monitorovaniu dodržiavania pravidiel DPH v elektronickom obchode.

Návrh smernice stanovuje rozsah údajov, ktoré majú PPS uchovávať a poskytovať daňovým správam, ako aj frekvenciu ich predkladania. Návrh nariadenia stanovuje spôsob výmeny týchto údajov medzi členskými štátmi a centrálne zavedenou databázou, ktorej výstupy budú využívané členskými štátmi na overenie správnosti odvedenej výšky dane.

 6.  Metóda schvaľovania
     Rozhodovanie jednomyseľné.
     
7.    Zhrnutie obsahu a cieľa návrhov
Cieľom týchto návrhov je stanoviť právny rámec potrebný na posilnenie boja proti podvodom v oblasti elektronického obchodu, ktorého nové pravidlá zdaňovania DPH sa začnú uplatňovať v praxi od 1. januára 2021. 
Tieto návrhy sa týkajú stanovenia určitých povinností uchovávania a predkladania informácií o platbách tretími stranami (PPS) daňovým správam za účelom monitorovania správnosti odvedenej výšky DPH pri elektronickom obchode, ako aj stanovenia spôsobu, jednak predkladania týchto informácií daňovým správam, ale aj ich následný transfer do centrálnej európskej databázy na vyhodnotenie a následné využívanie údajov z centrálnej európskej databázy na účely správneho overovania priznanej dane. 

8.    Navrhovaný dátum implementácie
     a)	Od 1.1.2022 
b)	Od 1.1.2022

9.    Metóda transpozície do práva SR a predpokladaný dátum transpozície
a) Na základe návrhu smernice o DPH členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 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 1.1.2022. 
b) Vykonávacie nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho publikovania v Úradnom vestníku Európskej únie. Bude sa uplatňovať od 1.1.2022.

II.      STANOVISKO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

10.            Vecná analýza návrhov

Návrh smernice zavádza určité oznamovacie povinnosti pre tretie strany, PPS, ktorými sú spoločnosti, ktoré poskytujú platobné služby. Okrem toho sa v návrhu upresňuje, ktoré spoločnosti sú návrhom pokryté, aký rozsah údajov sú tieto povinné uchovávať a predkladať daňovým správam. V návrhu sa stanovuje aj lehota, v akej sa majú dáta predkladať. 

Pokiaľ ide o návrh nariadenia, tento stanovuje spôsob predkladania údajov od tretích strán daňovej správe, a rovnako, aj spôsob presúvania týchto údajov z daňových správ členských štátov do centrálnej databázy (CESOP), ktorú bude spravovať Európska komisia, a kde sa budú uvedené údaje agregovať, analyzovať a priraďovať k jednotlivým členským štátom usadenia dodávateľa.  

11.   Právna analýza návrhov

a)	právny základ predkladaných návrhov
Pre obidva návrhy je právnym základom článok 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. 

b)     zásada subsidiarity a zásada proporcionality
-     k zásade subsidiarity:
Tak návrh smernice, ako aj návrh nariadenia sú v súlade so zásadou subsidiarity, keďže sa uvedenými iniciatívami rieši spoločný problém pre členské štáty, t.j. boj proti podvodom v oblasti elektronického obchodu. Samotné členské štáty nedokážu od tretích strán, akými sú napr. PPS získať informácie potrebné na kontrolu DPH pri cezhraničnom dodaní tovaru a poskytovaní služieb a na účely správneho uplatňovania pravidiel DPH v elektronickom obchode. Preto je potrebná spolupráca medzi členskými štátmi upravená na úrovni Únie. Z uvedeného dôvodu sú oba predložené návrhu  v súlade s princípom subsidiarity.
- k zásade proporcionality:
Podľa predkladateľa plánované opatrenia v predkladaných návrhoch nepresahujú to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv, a najmä hladkého fungovania pravidiel v oblasti zdaňovania elektronického obchodu. Plánované pravidlá nepresahujú nevyhnutný rámec na dosiahnutie cieľov, ktorým je nevytvárať medzery v predpisoch, ktoré by mali za následok stratu príjmov, a preto sú v súlade so zásadou proporcionality. 


12.              Analýza jednotlivých ustanovení predkladaných návrhov

a) návrh smernice o DPH 
Návrh smernice o DPH obsahuje 4 články, pričom článok 1 obsahuje doplnenie ustanovení smernice o DPH, ako aj nové ustanovenia, ktoré upresňujú nové povinnosti pre PPS v prípade uchovávania a predkladania určitých údajov o platobných transakciách.  Články 2 až 4 upravujú lehotu na uverejnenie právnych predpisov a nadobudnutie účinnosti smernice, ako aj národných pravidiel.

Článok 1 obsahuje nasledovné ustanovenia:
Zavádza sa v ňom do kapitoly 4, hlavy XI nový oddiel 2a – Všeobecné  povinnosti poskytovateľov platobných služieb.
V rámci tohto oddielu sa vkladajú články 243a až 243d.

Článok 243a vymedzuje pojmy na účely tohto oddielu. Ide o definovanie PPS, platobnej služby, platobnej transakcie, platiteľa, príjemcu platby. Zároveň sa tu definuje IBAN a BIC kódy. Definície uvedených pojmov vychádzajú z definícií, ktoré sú uvedené v smerniciach EP a Rady o platobných službách na vnútornom trhu a v nariadení EP a Rady, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhradu a inkasá v eurách.

Článok 243b stanovuje povinnosť pre PPS uchovávať za každý kalendárny štvrťrok podrobné záznamy o príjemcoch platieb a o platobných transakciách v súvislosti s platobnými službami, ktoré sa považujú za uskutočnené v členskom štáte. 
Tieto povinnosti musia PPS dodržiavať, ak sú splnené dve podmienky:
- ide o cezhraničný prevod finančných prostriedkov, t.j. finančné prostriedky sa prevádzajú od platiteľa v jednom členskom štátu príjemcovi platby, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte alebo v treťom štáte.
- ak PPS uskutoční v období kalendárneho štvrťroka viac ako 25 platobných transakcií pre toho istého príjemcu platby.
V tomto článku sa stanovuje lehota na uchovávanie záznamov pre PPS, ktorou je obdobie 2 rokov od konca roku, v ktorom sa transakcia uskutočnila. Tieto informácie sú dostupné pre členské štáty usadenia PPS.

Článok 243c – stanovuje pravidlá na určenie miesta platiteľov a príjemcov platieb, resp. ich usadenia. Od týchto pravidiel sa odvíja aj povinnosť vedenia záznamov o príjemcoch platieb. Na tieto účely sa využíva najmä kód IBAN, a v prípade, že to nie je možné, tak sa využíva kód BIC. 

Článok 243d – tento článok detailne ustanovuje podrobnosti o informáciách, ktoré majú PPS uchovávať. Záznamy obsahujú informácie na identifikáciu PPS, ktorý vedie záznamy, na identifikáciu príjemcu platieb a informácie o platbách prijatých príjemcom. Povinnosti uchovávať údaje sa nevzťahuje na platiteľov (zákazníkov, ktorí zadávajú príkaz na vykonanie platobnej služby), pretože títo nie sú potrební na odhaľovanie daňových podvodov.
PPS musia viesť, v prípade potreby, záznamy o každom IČ DPH alebo DIČ príjemcu platieb. Tieto údaje sú potrebné pre krížovú kontrolu na identifikáciu osôb podliehajúcich DPH alebo jedného kontaktného miesta (mOSS) s platbami priznávanými cez daňové priznania DPH alebo mOSS. PPS musia viesť informácie o samotných platobných transakciách, ako sú výška, mena, dátum, pôvod platby a údaj o prípadnom vrátení platby.

b) návrh nariadenia 
Obsahuje 2 články, z toho článok 1 obsahuje technické ustanovenia a článok 2 stanovuje účinnosť vykonávacieho nariadenia. 

Článok 1 obsahuje nasledovné ustanovenia:

Dopĺňa sa článok 2 nariadenia o:
písmeno s) – definuje pojem „poskytovateľa platobných služieb“
písmeno t) – definuje pojem „platobná transakcia“
písmeno u) – definuje pojem „platiteľ“
písmeno v) -  definuje pojem „príjemca platby“
Všetky uvedené definície vychádzajú zo smernice  Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice  2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L337, 23.12.2015, s. 35).

Kapitola V sa mení:
Mení sa názov takto: „Zhromažďovanie, uchovávanie a výmena konkrétnych informácií“
Vkladá sa názov oddielu 1: „Automatický prístup ku konkrétnym informáciám uchovávaným vo vnútroštátnych elektronických systémoch“
Za článok 24 sa vkladá názov oddielu 2: „Zhromažďovanie konkrétnych informácií a centrálny elektronický systém“.
Do tohto oddielu sa vkladajú články 24a až 24f.
Na základe týchto článkov sa upravuje centrálny elektronický systém informácií o platbách (ďalej len „CESOP“).
Uvedený systém CESOP vyvinie Komisia, ktorá zároveň bude tento systém udržiavať, hostiť a spravovať. 
V praxi to bude prebiehať tak, že PPS predložia požadované údaje členským štátom, ktoré tieto údaje pošlú do CESOP-u. V systéme CESOP prebehne agregácia, „čistenie“ a porovnávanie predložených údajov. Na základe zadaných kritérií, ktoré budú súčasťou nastavenej analýzy rizika a na ktorej sa budú podieľať vybraní zamestnanci členských štátov, systém CESOP bude vypracovávať podklady, ktoré budú k dispozícii pre členské štáty a tieto ich budú môcť využiť na kontrolu podnikov pôsobiacich v elektronickom obchode. 
Uvedené informácie budú podliehať ochrane osobných údajov, a tak členské štáty ako aj Komisia budú dbať na to, aby sa neporušili pravidlá v tejto oblasti.
Náklady na zriadenie, prevádzku a udržiavanie systému CESOP budú hradené zo všeobecného rozpočtu Únie. Tieto náklady budú zahŕňať aj náklady na zabezpečenie spojenia medzi systémom CESOP a vnútroštátnymi systémami členských štátov, rovnako ako aj služby potrebné na vykonávanie  spôsobilostí uvedených v príslušných článkoch tohto nariadenia. 
Členské štáty na druhej strane budú znášať náklady na vývoj potrebného technického riešenia vnútroštátneho systému, na základe ktorého bude zhromažďovať údaje od PPS a ktoré bude odovzdávať do systému CESOP.

Článok 2 návrhu nariadenia ustanovuje, že toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňuje sa od 1. januára 2022.

13.  Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladaným návrhom
Ministerstvo financií SR podporuje iniciatívy zamerané na boj proti daňovým únikom, ako aj zlepšovanie výberu DPH, a od začiatku podporovalo schválenie už pôvodného balíka nových pravidiel DPH pre elektronický obchod, ktorý ministri Rady Ecofin schválili v decembri 2017, ako aj schválenie druhého balíka za účelom  úspešnej implementácie nových pravidiel, ktorý schválili ministri na Rade Ecofin v marci 2019. 
Z dôvodu nevyhnutnosti zavedenia pravidiel na podporu dobrovoľného plnenia, ako aj boj proti podvodom a efektívne odhaľovanie podnikov, ktorí si neplnia svoje povinnosti v oblasti elektronického obchodu, je potrebné prijatie dodatočných opatrení za týmto účelom, a preto Ministerstvo financií SR v plnej miere podporuje cieľ uvedených návrhov. 

Z hľadiska vyjednávania:
návrh smernice o DPH – návrh zavádza nové záznamové povinnosti PPS a ich predkladanie daňovým orgánom za účelom boja proti podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu.  Napriek tomu, že  Ministerstvo financií SR podporuje cieľ návrhu, má určité výhrady k obsahovému zneniu navrhnutých ustanovení, a tieto bude prezentovať počas pracovných rokovaní na pracovnej skupine Rady.

Ide o nasledovné ustanovenia:
Článok 243a upravuje aj oblasť zahrnutých PPS do rozsahu návrhu smernice, konkrétne v bode 1 návrhu. Tu je PPS definovaný odkazom na článok 1 bod 1 písm. a) až f) smernice (EÚ) 2015/2366. Takýmto definovaním sa do rozsahu smernice dostáva aj Európska centrálna banka, Národná banka Slovenska, Štátna pokladnica, Exportno-Importná banka, ale aj niektoré miestne orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky. Riešením by bolo zúženie rozsahu pojmu PPS len na vybraných PPS.

Článok 243b
Podmienky uchovávania záznamov a ich sprístupnenia (čl. 243b(1) až čl. 243b(3))
V tomto ustanovení, v jeho bode (1) sa uvádza, že „Členské štáty sa uistia...“ Tento pojem je nejasný. Nie je jasné, čo majú v rámci tohto pojmu členské štáty vykonať. Vhodnejšie by bolo do smernice zaviesť pre PPS povinnosť predkladania elektronického formulára, ktorý by obsahoval údaje podľa čl. 243d návrhu smernice.

Ďalej sa v tomto ustanovení, v jeho bode (2) uvádzajú podmienky, kedy je PPS povinný uchovávať záznamy o platobných transakciách. Ide o dve podmienky, z ktorých jedna určuje cezhraničný charakter platobnej transakcie a druhá stanovuje prah 25 transakcií v priebehu kalendárneho štvrťroku pre toho istého príjemcu platby.

Pri uvedenom ustanovení je potrebné zohľadniť administratívnu záťaž, ktorá vznikne PPS pri vyhodnocovaní prahu transakcií. 
Keďže PPS vopred nemôže vedieť, ktorých prípadov sa to dotkne, bude musieť posudzovať údaje zo všetkých transakcií. 
Povinnosť uchovávať údaje by sa týkala tých PPS, ktorí zrealizujú v prospech konkrétneho  príjemcu platby viac ako 25 platobných transakcií za príslušný kalendárny štvrťrok. To by znamenalo, že PPS, ktorý vedie napr. milión účtov by musel na základe stanovených parametrov posudzovať údaje zo všetkých transakcií, aby vedel odhaliť príjemcov, na účet ktorých bolo zaslaných viac ako 25 platobných transakcií. Keďže PPS vopred nemôže vedieť, ktorých prípadov sa to dotkne, bude musieť posudzovať údaje zo všetkých transakcií. 

V prípade, že by prah 25 transakcií ostal v návrhu zachovaný z dôvodov ochrany osobných údajov a oddelení súkromných transakcií od komerčných,  je potrebné toto ustanovenie spresniť tak, aby bolo jasné, že 25 transakcií sa týka cezhraničných platieb a sú z nich vylúčené tuzemské platobné transakcie. Ďalej je potrebné upresniť, či v prípade prekročenia prahu sa bude vyhodnocovať individuálne obdobie, t.j. každý kalendárny štvrťrok alebo v prípade prekročenia obratu za príslušný kalendárny štvrťrok sa podávajú údaju už za každý nasledujúci kalendárny štvrťrok automaticky. 

V bode (3) tohto ustanovenia sa navrhuje doba na uchovávanie záznamov v lehote dvoch rokov od konca roka, v ktorom sa platobná transakcia uskutočnila. Táto lehota je príliš krátka z hľadiska výkonu daňovej kontroly, rovnako nie je kompatibilná s inými lehotami v oblasti kontroly dodržiavanie pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu. 

	Obsah uchovávaných záznamov (čl. 243d písm. a) až h)
Návrh smernice stanovuje v článku 243d záznamy, ktoré PPS uchovávajú v súlade s článkom 243b návrhu smernice. Tieto záznamy obsahujú najmä uvedené informácie: kód BIC alebo akýkoľvek iný obchodný identifikačný kód, ktorý jednoznačne identifikuje PPS; meno príjemcu platby alebo, v náležitých prípadoch, obchodné meno; identifikačné číslo pre DPH príjemcu platby, ak je k dispozícii; číslo IBAN alebo akýkoľvek iný identifikačný kód na identifikáciu účtu; adresu príjemcu platby; všetky uskutočnené platobné transakcie a všetky uskutočnené refundácie platby.


Pokiaľ ide o uvedené informácie, viaceré z nich, tak ako sú navrhnuté v znení tohto článku, spôsobujú právnu neistotu pre PPS. Ide najmä o to, že legislatíva o platobných službách na vnútornom trhu takéto údaje na vykonanie platobnej transakcie nevyžaduje, a teda nie je zrejmé, ako by PPS zabezpečovali uchovávanie takýchto informácií vo svojich záznamoch. Nie je ani stanovené, ako by takéto údaje získali, na to, aby ich mohli predkladať finančným orgánom. 

Medzi takéto údaje patria napr. meno príjemcu platby (písm. b) a adresa príjemcu platby (f).
Z navrhovaného znenia môže teda vyplývať aj to, že PPS na účely plnenia stanovených povinností  by tieto údaje vyžadoval pred každou transakciou od platiteľa. Navrhované znenie by si vyžadovalo zmeny rozsahu informácií, ktoré bude potrebné  uviesť už pri zadávaní platobnej transakcie. V opačnom prípade nebude PPS môcť splniť predpísané povinnosti.

Pokiaľ ide o IČ DPH pridelené príjemcovi platby (písm. c), v prípade, že je k dispozícii je potrebné uviesť, že toto číslo by sa malo uvádzať v poli „dôvod platby“. Toto pole má formát voľného textu, a teda automatizované spracovávanie tejto informácie je veľmi problematické.  Väčšinou toto pole obsahuje však číslo faktúry.

V prípade uvádzania čísla IBAN-u a BIC kódu (písmená d) a e)), za účelom identifikácie konkrétneho platobného účtu príjemcu, tu existujú pochybnosti, či na jeho základe bude možná správna identifikácia krajiny príjemcu, pretože tieto identifikátory obsahujú údaj, na základe ktorej sa identifikuje, v ktorej krajine je daný platobný účet vedený, ale nemusí zodpovedať usadeniu príjemcu platby.

V súvislosti s nákladmi, ktorým budú čeliť PPS pri implementácii nových pravidiel je potrebné poukázať na to, že v dôvodovej správe k návrhu smernice sa uvádza, že sa nepodarilo vyčísliť náklady PPS. Toto je potrebné vnímať ako istý nedostatok  odôvodnenia návrhu, najmä z hľadiska jeho proporcionality. 
Pri stanovovaní rozsahu povinností pre PPS je potrebné tento aspekt náležite vyhodnotiť a zohľadniť. 
 
návrh vykonávacieho nariadenia  – tento návrh priamo nadväzuje na pravidlá obsiahnuté v návrhu smernice a upravuje spôsob využitia predkladaných údajov.  Tieto údaje budú od PPS zbierané daňovými orgánmi členských štátov a následne budú zasielané do  centrálneho elektronického systému CESOP na vykonanie analýzy rizík. Takisto ako v predchádzajúcom prípade, Ministerstvo financií SR podporuje cieľ uvedeného právneho aktu, ktorým je efektívny boj proti podvodom. 

K článku 24d návrhu nariadenia a účelu, na ktorý sa  využívajú údaje je potrebné zdôrazniť, že tieto sa budú využívať len na účely boja proti podvodom. Je potrebné upresniť v úvodných ustanoveniach, že ide  o obmedzenie účelu a že k údajom bude prístup len za účelom preverenia podozrenia podvodu. Už v súčasnosti je takáto činnosť v rámci existujúceho nariadenia o výmene informácií a boji proti podvodom v oblasti DPH, kedy styční úradníci Eurofiscu zastrešujú určité pracovné oblasti a aktívne prispievajú k boju proti podvodom. Len títo úradníci budú oprávnení mať prístup do CESOP-u a budú môcť využívať jeho výstupy na ďalšiu analytickú činnosť v rámci svojho členského štátu.

Ďalšou dôležitou úlohou bude ochrana osobných údajov a vymedzenie kompetencií členského štátu a Komisie v tejto oblasti.




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. Zostávajúce nariadenie predstavuje právny predpis EU, ktorý je priamo vykonateľný a nevyžaduje si transpozíciu do národného práva. 



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


Vplyv na rozpočet verejnej správy

Odhad dopadov na štátny rozpočet je v súčasnosti možné len dedukovať v kontexte vývoja v elektronickom obchode. Jeho kvantifikácia bude možná a bude závisieť od finálneho znenia legislatívnych návrhov. Komisia v rámci svojho návrhu dopady na rozpočty jednotlivých členských štátov presnejšie nekvantifikovala. 

Na druhej strane je potrebné povedať, že cieľom návrhu smernice a nariadenia je efektívny boj proti podvodom v oblasti elektronického obchodu.  V súčasnosti sa odhadujú straty na DPH pri cezhraničných dodávkach v oblasti elektronického obchodu (tak v rámci EÚ, ako aj dovoz zásielok malej hodnoty) približne na 5 mld. eur ročne. Na úrovni EÚ neexistujú odhady podvodov v oblasti DPH, ktoré súvisia s elektronickým obchodom pre konečného zákazníka. Existujú iba sektorové a parciálne prípady, zdokumentované jednotlivými členskými štátmi napr. v oblasti komerčného vysielania a on-line hrách. Bez zásahu na úrovni EÚ a s rozširujúcim sa elektronickým obchodom by tieto straty v oblasti DPH len narastali a členské štáty by nedokázali adekvátne týmto stratám čeliť. 

Boj proti podvodom  v oblasti DPH v elektronickom obchode bude prínosný pre rozpočty členských štátov a EÚ, pretože sa zvýšia príjmy z DPH. Vyššie príjmy z DPH sú prínosom aj pre občanov EÚ, keďže do verejných služieb možno investovať ďalšie verejné príjmy. 

Aj napriek tomu, že Ministerstvo financií SR v súčasnosti nevie vyčísliť takýto dopad, t.j. v akej výške dôjde k zvýšeniu príjmu, máme za to, že uvedená iniciatíva podporí dobrovoľné plnenie povinností DPH neusadenými zdaniteľnými osobami, čo sa pozitívne odrazí aj na príjmoch DPH. 

Na druhej strane, zavedením návrhu smernice a nariadenia do praxe, najmä však nariadenia sa očakáva zvýšenie nákladov finančnej správy na implementovanie systému na prijímanie údajov od PPS. Komisia vo svojom odhade vplyvu vyčíslila, že  všetky daňové správy budú znášať jednorazové náklady vo výške 7,5 mil. eur a bežné náklady vo výške 2,9 mil. eur ročne. 
Finančná správa SR zatiaľ neposkytla odhad takýchto nákladov (v súčasnosti pracuje na ich odhade), avšak aj napriek ich predpokladanej výške, tak ako ich vyčíslila Komisia,  je možné navrhovaný systém hodnotiť ako efektívny, pretože už v súčasnosti Slovenská republika získava z elektronicky dodávaných služieb (zmena pravidiel od roku 2015), ako členský štát zdanenia, ročne okolo 12 mil. eur, a ide pritom len o vybrané druhy digitálnych služieb. Vzhľadom na rozšírenie služieb a predaja tovaru na diaľku od roku 2021 sa dá očakávať nárast daňových príjmov, a teda aj potenciálnych podvodov, v tejto oblasti. Preto je potrebné mať určité nástroje na podporu dobrovoľného plnenia. 




 Vplyv na podnikateľské prostredie 

K negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie je možné uviesť, že pre vybranú skupinu podnikateľských subjektov, PPS, sa zvýši administratívna záťaž spojená s uchovávaním a predkladaním požadovaných údajov. Uvedené zmeny budú znamenať zvýšenie nákladov pre bankový sektor.
PPS budú musieť znášať náklady na predkladanie údajov o platbách správcom dane. Štúdia dopadu nevyčíslila výšku nákladov, ktoré budú potrebné, aby si PPS upravili svoje systémy tak, aby mohli plniť povinnosti ukladané návrhom smernice.

Na druhej strane harmonizácia požiadaviek na predkladanie správ bude prínosná pre všetky malé podniky poskytujúce platobné služby, ktoré by inak čelili rôznym pravidlám podávania správ a postupom správcov dane v jednotlivých členských štátoch.  A napokon, malé  a stredné podniky v oblasti elektronického obchodu a tradičného hospodárstva budú využívať výhody rovnakých podmienok, zatiaľ čo správcovia dane v členských štátoch budú schopní odhaľovať podvodníkov v elektronickom obchode, čo prispeje k vytvoreniu rovnakých podmienok na trhu pre všetkých.  

Pokiaľ ide o konzultácie s dotknutými stranami a ich vyhodnotenie, Ministerstvo financií SR konzultovalo danú problematiku s vybranou skupinou podnikateľských subjektov, ktorých sa uvedený návrh dotýka. Ide o PPS, ktorých pripomienky a komentáre prezentuje Ministerstvo financií SR ako súčasť svojho stanoviska na pracovnej skupine Rady pre daňové otázky a ktoré sú zapracované aj v návrhu tohto predbežného stanoviska. 

Uvedené dopady sú spracované aj v prílohe, ktorá sa týka analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie (vrátane testu MSP).


Sociálny vplyv 

Počas vnútorných konzultácií medzi Ministerstvom financií SR a Slovenskou bankovou asociáciou (zástupca PPS) bolo zo strany zástupcu PPS uvedené, že dôsledkom takéhoto návrhu bude potrebná reorganizácia celého elektronického systému zadávania platieb. Všetky tieto zmeny sa budú musieť premietnuť do zmien a úprav platobných systémov v bankovom sektore. Nové dáta, ako sú napr. IČ DPH príjemcu platby, sa budú musieť implementovať do bankových systémov, ako aj do formulárov, šablón platobných príkazov pre klientov. Okrem toho výraznou zmenou bude aj nastavenie filtrovania nad stanovený limit platieb. 
Ako ďalej uviedol zástupca PPS, tieto náklady môžu mať vplyv na ceny bankových služieb pre klientov. 
 Vyčíslenie takýchto nákladov zástupca PPS neposkytol.







Stanovisko stálej pracovnej komisie legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

K návrhu riadneho predbežného stanoviska vypracovala Stála pracovná komisia legislatívnej rady Vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) súhlasné stanovisko č. 095/2019 zo dňa 30.4.2019.
Odporučila v ňom zapracovanie v časti „Vplyv na rozpočet verejnej správy“ aj vyznačenie negatívneho dopadu v doložke vplyvov z titulu nákladov finančnej správy na úpravu svojich IT systémov.
V súčasnosti finančná správa spracováva odhad nákladov na tieto zmeny.

Okrem toho Komisia navrhla  určité zmeny textu v samotnom materiáli, čo predkladateľ zapracoval a zohľadnil.



 



