Predkladacia správa
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá 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 (ďalej len ,,návrh zákona“), ktorým sa
implementuje 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, tzv. smernica DAC 6.
Cieľom predkladaného materiálu je zvýšenie daňovej transparentnosti a účinný boj proti
nežiaducim cezhraničným daňovým praktikám spoločností. Predložený návrh zákona má
odradiť sprostredkovateľov aj daňovníkov od používania praktík potenciálne agresívneho
daňového plánovania a prostredníctvom neho sa má účinne prispieť k úsiliu smerujúcemu
k tomu, aby sa vytvorilo prostredie spravodlivého zdaňovania. Zákonom sa bude riadiť
informovaná a odborne zdatná verejnosť, ktorá navrhuje vysoko sofistikované opatrenia
cezhraničného daňového plánovania.
Predmetný návrh zákona nadväzuje na doterajší dynamický vývoj v oblasti automatickej
výmeny informácií a zavádza sa ním automatická výmena informácií o cezhraničných
opatreniach podliehajúcich oznamovaniu medzi príslušnými orgánmi členských štátov EÚ. Na
zabezpečenie tejto automatickej výmeny informácií sa zaviedla povinnosť tzv. povinných osôb
(sprostredkovateľa alebo príslušného daňovníka, t.j. používateľa) podať informácie
o cezhraničných opatreniach, ktoré spĺňajú aspoň jeden charakteristický znak uvedený
v prílohe č. 1a návrhu zákona. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na sprostredkovateľa t. j. osobu,
ktorá cezhraničné opatrenie navrhuje, ponúka na trhu, resp. ktorá takéto opatrenie pripravuje,
sprístupňuje daňovníkovi alebo ktorá riadi jeho aplikáciu u daňovníka. Sprostredkovateľom
môže byť aj osoba, ktorá pri týchto aktivitách poskytuje pomoc, podporu alebo poradenstvo
iným osobám. Za určitých okolností sa oznamovacia povinnosť týka aj samotného daňovníka.
Návrh zákona má pozitívny vplyv aj negatívny vplyv na štátny rozpočet, pozitívny vplyv aj
negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné
prostredie, na služby verejnej správy pre občana a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi
Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná,
ako aj v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. júla 2020 a to vzhľadom na to, že podľa smernice DAC 6 sa jej
ustanovenia majú uplatňovať od 1. júla 2020.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

