DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej
pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
1. Navrhovateľ návrhu zákona:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
2.

Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci
a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony

3.

Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) Primárne právo:
-

čl. 110,113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

b) Sekundárne právo:
-

smernica Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica
2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní
v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu (Ú. v. EÚ L
139, 5.6.2018), gestor: Ministerstvo financií SR,

-

smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v
oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011) v platnom
znení, gestor: Ministerstvo financií SR.

c) Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:
-

v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vo veci C – 682/15 Berlioz Investment Fund S.A.
proti Directeur de l'administration des contributions directes.
Výrok rozhodnutia:
,,1. Článok 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom
zmysle, že členský štát vykonáva právo Únie v zmysle tohto ustanovenia, a teda
dôjde k uplatneniu Charty základných práv Európskej únie, keď ukladá vo svojej
právnej úprave peňažnú sankciu účastníkovi správneho konania, ktorý odmieta
poskytnúť informácie v rámci výmeny medzi daňovými orgánmi, založenú najmä na
ustanoveniach smernice Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej
spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS.
2. Článok 47 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle,
že účastník správneho konania, ktorému bola uložená peňažná sankcia za nesplnenie
správneho rozhodnutia, ktoré mu podľa smernice 2011/16 ukladalo povinnosť
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poskytnúť informácie v rámci výmeny medzi vnútroštátnymi daňovými správami, má
právo napadnúť zákonnosť tohto rozhodnutia.
3. Článok 1 ods. 1 a článok 5 smernice 2011/16 sa majú vykladať v tom zmysle, že
„predvídateľná relevantnosť“ informácií, ktoré si jeden členský štát vyžiadal od
iného členského štátu, je podmienkou, ktorú musí uvedená žiadosť o informácie
spĺňať, aby dožiadanému členského štátu vznikla povinnosť vyhovieť tejto žiadosti, a
tým aj podmienkou zákonnosti rozhodnutia o uložení povinnosti adresovanej týmto
členským štátom účastníkovi správneho konania a podmienkou sankčného opatrenia
uloženému tomuto účastníkovi správneho konania za nesplnenie tohto rozhodnutia.
4. Článok 1 ods. 1 a článok 5 smernice 2011/16 sa majú vykladať v tom zmysle, že
overenie dožiadaného orgánu, ktorému dožadujúci orgán podal žiadosť o informácie
podľa tejto smernice, sa neobmedzuje na formálnu správnosť tejto žiadosti, ale musí
tomuto dožiadanému orgánu umožniť zabezpečenie toho, aby požadované
informácie neboli úplne zbavené predvídateľnej relevantnosti z hľadiska určenia
dotknutého platiteľa dane a určenia tretej osoby, ktorá bola prípadne informovaná,
ako aj z hľadiska potreby predmetného daňového vyšetrovania. Tieto isté
ustanovenia smernice 2011/16 a článok 47 Charty základných práv Európskej únie
sa majú vykladať v tom zmysle, že v rámci žaloby podanej účastníkom správneho
konania proti sankčnému opatreniu, ktoré mu bolo uložené dožiadaným orgánom z
dôvodu nedodržania rozhodnutia o uložení povinnosti prijatého týmto orgánom na
základe žiadosti o informácie adresovanej dožadujúcim orgánom na základe
smernice 2011/16, má vnútroštátny súd okrem právomoci zmeniť uloženú pokutu
právomoc preskúmať zákonnosť tohto rozhodnutia o uložení povinnosti. Pokiaľ ide o
podmienku zákonnosti uvedeného rozhodnutia týkajúcu sa predvídateľnej
relevantnosti požadovaných informácií, súdne preskúmanie sa obmedzuje na
overenie zjavnej neexistencie takejto relevantnosti.
5. Článok 47 druhý odsek Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v
tom zmysle, že súd dožiadaného členského štátu má v rámci výkonu svojej súdnej
právomoci právo na prístup k žiadosti o informácie adresovanej dožadujúcim
členským štátom dožiadanému členskému štátu. Dotknutý účastník správneho
konania naopak nemá právo na prístup k celej žiadosti o informácie, ktorá zostáva
tajným dokumentom v súlade s článkom 16 smernice 2011/16. Na to, aby bola jeho
záležitosť prejednaná v celom rozsahu v súvislosti s neexistenciou predvídateľnej
relevantnosti požadovaných informácií, v zásade stačí, aby mal informácie uvedené
v článku 20 ods. 2 tejto smernice.
-

v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vo veci C – 276/12 Jiří Sabou proti Finančnímu
ředitelství pro hlavní město Prahu.
Výrok rozhodnutia:
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,,1. Právo Únie, tak ako vyplýva najmä zo smernice Rady 77/799/EHS z 19.
decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti
priamych daní a dane poistnej prémie, zmenenej a doplnenej smernicou Rady
2006/98/ES z 20. novembra 2006, a zo základného práva byť vypočutý, sa má
vykladať v tom zmysle, že daňovníkovi určitého členského štátu nepriznáva ani
právo byť informovaný o žiadosti tohto štátu o pomoc adresovanej inému členskému
štátu najmä na účely overenia údajov, ktoré tento daňovník poskytol v rámci svojho
priznania k dani z príjmov, ani právo podieľať sa na formulácii žiadosti adresovanej
dožiadanému členskému štátu, ani právo zúčastniť sa na výsluchu svedkov, ktorý
tento štát uskutočnil.
2. Smernica 77/799, zmenená a doplnená smernicou 2006/98, neupravuje otázku, za
akých podmienok môže daňovník spochybniť správnosť informácie, ktorú poskytol
dožiadaný členský štát, ani nestanovuje nijakú osobitnú požiadavku v súvislosti s
obsahom poskytnutej informácie.“

4.

Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) Lehota na prebratie smernice Rady (EÚ) 2018/822 bola stanovená do 31.12. 2019.
b) Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj
nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až
260.
c) Smernica Rady (EÚ) 2018/822 bola prebratá do zákona č. 442/2012 Z. z. o
medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a do
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov.
5.

Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
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