TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa
dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právom
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Článok
(Č, O,
V, P)

Čl. 1
ods.1

2
Text

Článok 3 sa mení takto:
a)
Bod 9 sa nahrádza takto:
„9.
‚automatická výmena‘ je:
a)
na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a systematické oznamovanie
vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez
predchádzajúcej žiadosti a vo vopred stanovených pravidelných
intervaloch. Na účely článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie
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Spôs Číslo Článok
Text
Zhoda Poznámky
ob predpisu (Č, §, O,
trans
V, P)
p.
(N,
O,
D,
n.a.)
N
Ú
442/
§2
Na účely tohto zákona je
2012 a
písm. h) automatickou výmenou informácií systematické
NZ
Čl. I
oznamovanie vopred určených informácií bez
predchádzajúcej žiadosti vo vopred určených
pravidelných lehotách,
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týka informácií, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu
oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu
a spracúvania informácií v tomto členskom štáte;
b)
na účely článku 8 ods. 3a systematické oznamovanie vopred
určených informácií o rezidentoch v iných členských štátoch príslušnému
členskému štátu rezidencie, a to bez predchádzajúcej žiadosti a vo vopred
stanovených pravidelných intervaloch. V kontexte článku 8 ods. 3a,
článku 8 ods. 7a, článku 21 ods. 2 a článku 25 ods. 2 a 3 má akýkoľvek
výraz, ktorý sa začína veľkým písmenom, význam podľa
zodpovedajúceho vymedzenia pojmu uvedeného v prílohe I;
c)
na účely všetkých ustanovení tejto smernice s výnimkou článku 8
ods. 1 a 3a a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených
informácií poskytnutých v súlade s písmenami a) a b) tohto bodu;“.
b) Dopĺňajú sa tieto body:
„14.
‚cezhraničné záväzné stanovisko‘ je každá dohoda, oznámenie
alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami
vrátane stanoviska vydaného, zmeneného alebo obnoveného v rámci
daňovej kontroly, ktoré spĺňa tieto podmienky:
a)
je vydané, zmenené alebo obnovené vládnym alebo daňovým
orgánom členského štátu alebo nižším územným či správnym celkom
členského štátu vrátane miestnych orgánov alebo v jeho mene bez ohľadu
na to, či sa skutočne použije;
b)
je vydané, zmenené alebo obnovené konkrétnej osobe alebo
skupine osôb, pričom táto osoba alebo skupina osôb je oprávnená
spoliehať sa naň;
c)
týka sa výkladu alebo uplatňovania právneho alebo
administratívneho ustanovenia týkajúceho sa správy alebo presadzovania
vnútroštátnych daňových právnych predpisov členského štátu alebo jeho
územného či správneho celku vrátane miestnych orgánov;
d)
súvisí s cezhraničnou transakciou alebo otázkou, či sa činnosťami,
ktoré vykonáva osoba v inej jurisdikcii, vytvorí stála prevádzkareň, a
e)
je vypracované pred transakciami alebo činnosťami v inej
jurisdikcii potenciálne vytvárajúcimi stálu prevádzkareň alebo pred
podaním daňového priznania za obdobie, v ktorom sa transakcia alebo
súbor transakcií či činností vykonali.

359/
2015

NZ
Čl. I

563/
2009

Na účely automatickej výmeny informácií podľa §
1 písm. a) sa rozumie
automatickou výmenou informácií systematické
písm. a) oznamovanie vopred určených informácií o
rezidentoch členských štátov alebo o rezidentoch
zmluvných štátov príslušnému orgánu členského
štátu alebo príslušnému orgánu zmluvného štátu,
bez predchádzajúcej žiadosti a vo vopred určených
časových intervaloch,
§2

k) záväzným stanoviskom
§2
1. záväzné stanovisko vydané podľa osobitného
písm. k)
predpisu,4a) ktoré súvisí s cezhraničnou
bod 1
transakciou,
§ 53a

Záväzné stanovisko
(1)Daňový subjekt môže písomne požiadať
finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k
uplatneniu daňových predpisov. Rozsah daňových
predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať
záväzné stanovisko, ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)Žiadosť o záväzné stanovisko musí obsahovať
podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú
očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie
záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt
uvedie aj návrh na uplatnenie postupu podľa
príslušných ustanovení daňových predpisov, právne
posúdenie a sumu predpokladaného obchodného
prípadu.
(3)Ak žiadosť daňového subjektu neobsahuje
predpísané náležitosti alebo ak skutočnosti, ku
ktorým má byť záväzné stanovisko vydané, nie sú
pre posúdenie dostatočné, finančné riaditeľstvo
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vyzve daňový subjekt v lehote do siedmich
pracovných dní od doručenia žiadosti, aby v lehote
do ôsmich pracovných dní od doručenia výzvy
doplnil svoje podanie v požadovanom rozsahu. Ak
daňový subjekt výzve finančného riaditeľstva
nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote,
považuje sa táto žiadosť za nepodanú a finančné
riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému
subjektu.
(4)Finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko
nevydá, ak na vydanie záväzného stanoviska je
potrebné uplatniť právny predpis iného štátu alebo
ak daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku
skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období,
za ktoré bolo podané daňové priznanie; o nevydaní
záväzného stanoviska finančné riaditeľstvo
informuje daňový subjekt.
(5)Finančné riaditeľstvo vydá daňovému subjektu
záväzné stanovisko v lehote 60 dní od doručenia
žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy
podľa odseku 3. Ak vzhľadom na zložitosť prípadu
nemožno vydať záväzné stanovisko do 60 dní,
finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť
daňovému subjektu a požiada ho o vyjadrenie, či
súhlasí s vydaním záväzného stanoviska v ním
navrhnutej predĺženej lehote, pričom táto lehota
nemôže presiahnuť šesť kalendárnych mesiacov
odo dňa doručenia žiadosti, alebo od jej doplnenia
na základe výzvy podľa odseku 3.
(6) Ak daňový subjekt oznámi finančnému
riaditeľstvu v lehote do ôsmich pracovných dní od
doručenia oznámenia podľa odseku 5, že nesúhlasí
s predĺžením lehoty na vydanie záväzného
stanoviska, alebo ak sa v tejto lehote nevyjadrí,
žiadosť sa považuje za späťvzatú.
(7) Záväzné stanovisko obsahuje stanovisko ku
všetkým v žiadosti uvedeným skutočnostiam a
časový a vecný rozsah záväznosti.
(8) Záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane

3

a druhostupňový orgán. Záväzné stanovisko
nezaväzuje správcu dane ani druhostupňový orgán,
ak daňový subjekt, ktorému bolo vydané záväzné
stanovisko, neuplatnil postup uvedený v záväznom
stanovisku alebo ak sa preukáže, že rozhodujúce
skutočnosti, na základe ktorých bolo záväzné
stanovisko vydané, nie sú splnené, alebo ak
záväzné stanovisko stratilo účinky podľa § 53b ods.
3.
§ 53b

§ 53c

(1)Ak záväzné stanovisko neobsahuje stanovisko
ku všetkým skutočnostiam, ku ktorým daňový
subjekt záväzné stanovisko žiadal, môže daňový
subjekt proti nemu podať finančnému riaditeľstvu
námietku do ôsmich dní od jeho doručenia.
(2)Finančné riaditeľstvo posúdi námietku a záväzné
stanovisko doplní, ak sú na to dôvody; o
neopodstatnenosti námietky zašle daňovému
subjektu oznámenie.
(3)Záväzné stanovisko stráca účinky
a) dňom nadobudnutia účinnosti zmeny právnej
úpravy, na základe ktorej bolo záväzné stanovisko
vydané,
b) ak obchodný prípad, ku ktorému bolo záväzné
stanovisko vydané, je v rozpore s právnymi
predpismi, alebo ich obchádza, alebo zastiera iný
právny úkon,
c) ak vo veci právoplatne rozhodol súd.
(1)Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o
záväzné stanovisko úhradu vo výške
a) 1 % zo sumy predpokladaného obchodného
prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000
eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu
jedného daňového predpisu,
b) 2 % zo sumy predpokladaného obchodného
prípadu, najmenej však 5 000 eur, najviac 30 000
eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu
dvoch a viac daňových predpisov,
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c) 3 % zo sumy predpokladaného obchodného
prípadu, najmenej však 6 000 eur, najviac 30 000
eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu
daňových predpisov, pričom ide o opakované
obchodné prípady.
(2)Úhrada podľa odseku 1 sa platí bez výzvy a je
splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko.
Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti a v
určenej výške podľa odseku 1, je splatná do 15 dní
odo dňa doručenia písomnej výzvy finančného
riaditeľstva na jej zaplatenie. Ak úhrada nebude
zaplatená v lehote alebo vo výške určenej vo výzve,
finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá;
túto skutočnosť finančné riaditeľstvo oznámi
daňovému subjektu.
(3)Ak skutočná výška sumy obchodného prípadu
prevýši výšku sumy predpokladaného obchodného
prípadu uvedenú v úplnej žiadosti podľa § 53a ods.
2 najmenej o 10 %, daňový subjekt je povinný
zaplatiť rozdiel na úhrade podľa odseku 1 do 30 dní
odo dňa tohto zistenia alebo od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo
colného úradu, ak túto skutočnosť zistí daňový úrad
alebo colný úrad. Daňový úrad alebo colný úrad
vyrubí daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1
% zo sumy rozdielu úhrady. Úrok sa počíta za
každý deň omeškania odo dňa podania úplnej
žiadosti podľa § 53a ods. 2 do dňa zaplatenia
rozdielu na úhrade. Rovnako sa postupuje, ak
záväzné stanovisko bolo vydané k jednému
obchodnému prípadu a daňový subjekt uplatnil
postup pre tento obchodný prípad opakovane.
(4)Ak daňový subjekt v lehote 12 kalendárnych
mesiacov nasledujúcich po vydaní záväzného
stanoviska uplatnil postup uvedený v záväznom
stanovisku aj na iný obchodný prípad ako
predpokladaný obchodný prípad uvedený v žiadosti
podľa § 53a ods. 2, je povinný zaplatiť úhradu zo
sumy iného obchodného prípadu do 30 dní od
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uplatnenia postupu alebo od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo
colného úradu, ktorý túto skutočnosť zistil. Na
výpočet úhrady sa použije odsek 1 primerane.
Daňový úrad alebo colný úrad vyrubí daňovému
subjektu ročný úrok vo výške 1 % zo sumy úhrady.
Úrok sa počíta za každý deň omeškania odo dňa
podania úplnej žiadosti podľa § 53a ods. 2 do dňa
zaplatenia úhrady.
(5)Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko
nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu;
túto skutočnosť oznámi finančné riaditeľstvo
daňovému subjektu. Finančné riaditeľstvo vráti
daňovému subjektu zaplatenú úhradu podľa odseku
1 do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa
prvej vety. Ak nastanú skutočnosti podľa § 53a ods.
6, finančné riaditeľstvo zaplatí v lehote 30 dní odo
dňa vrátenia úhrady daňovému subjektu ročný úrok
vo výške 1 % zo sumy zaplatenej úhrady odo dňa
podania úplnej žiadosti podľa § 53a ods. 2 do dňa
doručenia oznámenia podľa prvej vety; túto
skutočnosť oznámi daňovému subjektu.
Cezhraničná transakcia môže zahŕňať okrem iného uskutočnenie
investícií, poskytnutie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného
alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu,
ktorej je určené cezhraničné záväzné stanovisko;

15.
‚záväzné stanovisko k stanoveniu metódy ocenenia‘ je každá
dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s
podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného, zmeneného alebo
obnoveného v rámci daňovej kontroly, ktoré spĺňa tieto podmienky:
a)
je vydané, zmenené alebo obnovené vládnym alebo daňovým
orgánom jedného alebo viacerých členských štátov vrátane akéhokoľvek
nižšieho územného či správneho celku členského štátu, vrátane miestnych
orgánov alebo v jeho mene bez ohľadu na to, či sa skutočne použije;

NZ
Čl.I

§2
písm.
m)
bod 4

cezhraničnou transakciou
4. cezhraničné uskutočnenie investícií,
cezhraničné poskytnutie tovaru, služieb,
finančných prostriedkov alebo cezhraničné
použitie hmotného majetku alebo nehmotného
majetku, ktoré sa nemusí priamo vzťahovať na
subjekt, ktorému je určené záväzné stanovisko,

záväzným stanoviskom
§2
2. rozhodnutie o odsúhlasení konkrétnej metódy
písm. k)
určenia základu dane stálej prevádzkarne
bod 2
vydané podľa osobitného predpisu4b) a

595/

§ 17

(7) Základ dane alebo daňová strata daňovníka s
obmedzenou
daňovou
povinnosťou,
ktorý
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b)
je vydané, zmenené alebo obnovené konkrétnej osobe alebo
skupine osôb, pričom táto osoba alebo skupina osôb je oprávnená
spoliehať sa naň, a
c)
určuje pred uskutočnením cezhraničných transakcií medzi
pridruženými podnikmi vhodný súbor kritérií na stanovenie transferového
oceňovania týchto transakcií alebo určuje pripísanie zisku stálej
prevádzkarni.

2003

ods. 7 vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky
prostredníctvom stálej prevádzkarne, nemôže byť
nižší alebo daňová strata nemôže byť vyššia, ako by
bola dosiahnutá, keby ako nezávislá osoba
vykonával rovnaké alebo podobné činnosti
nezávisle od jej zriaďovateľa; základ dane alebo
daňová strata sa zistí podľa § 17 až 29. Na úpravu
základu dane stálej prevádzkarne sa primerane
použije postup podľa § 18. Do zdaniteľných
príjmov sa zahŕňa príjem dosiahnutý činnosťou
stálej prevádzkarne. Do daňových výdavkov sa
môžu zahrnúť aj náklady preukázateľne vynaložené
zriaďovateľom stálej prevádzkarne na účely tejto
stálej prevádzkarne vrátane nákladov na vedenie a
všeobecných správnych výdavkov bez ohľadu na
miesto ich vzniku, ak zriaďovateľ stálej
prevádzkarne preukáže úhrnnú výšku týchto
nákladov za podnik ako celok, zdôvodní spôsob ich
delenia medzi jednotlivé časti podniku daňovníka a
preukáže tok výrobkov alebo služieb smerujúcich
do tejto stálej prevádzkarne. Ak nemožno určiť
základ dane týmto spôsobom, na jeho určenie
možno použiť aj pomer zisku alebo straty k
nákladom alebo k hrubým príjmom pri
porovnateľných činnostiach u porovnateľných
daňovníkov alebo porovnateľnú výšku obchodného
rozpätia a podobné porovnateľné ukazovatele, ak sa
na ich základe preukázateľne vyčísli základ dane.
Ďalej možno použiť metódu rozdelenia celkových
ziskov podniku daňovníka jeho rôznym častiam
alebo organizačným zložkám, ak sa dodrží princíp
nezávislého vzťahu (§ 18). Daňovník môže
písomne požiadať správcu dane o odsúhlasenie
konkrétnej metódy určenia základu dane stálej
prevádzkarne. Na odsúhlasenie konkrétnej metódy
určenia základu dane stálej prevádzkarne sa
primerane použije postup podľa § 18 ods. 4.
3. rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia
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NZ
Čl.I

595/
2003

§2
písm.k)
bod 3
§ 18
ods. 4

vydané podľa osobitného predpisu,4c)
(4)Daňovník môže písomne požiadať správcu dane
o vydanie rozhodnutia128) o odsúhlasení použitia
konkrétnej metódy podľa odseku 2 alebo odseku 3,
alebo inej metódy (ďalej len „rozhodnutie o
odsúhlasení metódy ocenenia“) najneskôr 60 dní
pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas
ktorého by sa mala odsúhlasená metóda ocenenia
uplatňovať. Prílohou k žiadosti je dokumentácia
podľa odseku 1. Rozhodnutie o odsúhlasení metódy
ocenenia, v ktorom správca dane vyhovie žiadosti
daňovníka, sa vydáva najviac na päť zdaňovacích
období. Ak daňovník nedodrží lehotu na podanie
žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení
metódy ocenenia, považuje sa žiadosť za nepodanú;
túto skutočnosť oznámi správca dane daňovníkovi a
vráti daňovníkovi zaplatenú úhradu. Ak daňovník
požiada o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení
metódy ocenenia na základe uplatnenia zmluvy o
zamedzení dvojitého zdanenia a príslušné štáty sa
nedohodnú, správca dane môže rozhodnúť o vydaní
rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení metódy
ocenenia. Na žiadosť daňovníka, podanú najmenej
60 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v rozhodnutí
o odsúhlasení metódy ocenenia, správca dane môže
vydať rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia
najviac na päť ďalších zdaňovacích období, ak
daňovník preukáže, že nedošlo k zmene
podmienok,
na
základe
ktorých
bolo
predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy
ocenenia vydané. Proti rozhodnutiu o odsúhlasení
metódy ocenenia nemožno podať odvolanie. O
nevyhovení žiadosti daňovníka správca dane zašle
daňovníkovi
písomné
oznámenie,
pričom
rozhodnutie sa nevydáva. Daňovník zaplatí spolu so
žiadosťou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení
metódy ocenenia úhradu vo výške podľa
osobitného predpisu,80d) ak ide o jednostranné
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odsúhlasenie správcom dane, a vo výške podľa
osobitného predpisu,80e) ak ide o odsúhlasenie na
základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého
zdanenia. Úhrada podľa deviatej vety sa platí bez
výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o vydanie
rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia. Ak
nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti a v
určenej výške, je splatná do 15 dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy správcu dane na jej
zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená v lehote
alebo vo výške určenej vo výzve, považuje sa
žiadosť za nepodanú, túto skutočnosť oznámi
správca dane daňovníkovi. Ak správca dane vydá
oznámenie o nevyhovení žiadosti, zaplatená úhrada
sa daňovníkovi nevráti.

595/
2003

Podniky sú pridruženými podnikmi vtedy, ak sa jeden podnik priamo
alebo nepriamo podieľa na riadení, kontrole alebo kapitále iného podniku
alebo ak sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo podieľajú na riadení,
kontrole alebo kapitále podnikov.
Transferové ceny sú ceny, za ktoré určitý podnik prevádza pridruženým
podnikom fyzický tovar a nehmotný majetok alebo poskytuje služby, a
‚transferové oceňovanie‘ sa má chápať zodpovedajúcim spôsobom;

§ 18
ods.1

Na zistenie rozdielu podľa § 17 ods. 5 sa použije
metóda podľa odseku 2 alebo odseku 3 alebo ich
vzájomná kombinácia, alebo iné metódy, ktoré nie
sú uvedené v odsekoch 2 a 3. Použiť možno len
takú metódu, ktorej použitie je v súlade s princípom
nezávislého vzťahu. Princíp nezávislého vzťahu je
založený na porovnávaní podmienok dohodnutých
v obchodných vzťahoch alebo finančných vzťahoch
medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by
medzi sebou dohodli nezávislé osoby v
porovnateľných obchodných alebo finančných
vzťahoch za porovnateľných okolností. Pri
porovnávaní sa zohľadňujú najmä činnosti
vykonávané porovnávanými osobami, a to ich
výroba, montážne práce, výskum a vývoj, nákup a
predaj a podobne, rozsah ich podnikateľských rizík,
vlastnosti porovnávaného majetku alebo služby,
dohodnuté zmluvné podmienky, ekonomické
prostredie trhu, ako aj obchodná stratégia.
Podmienky sú vzájomne porovnateľné, ak medzi
nimi nie je zásadný rozdiel alebo ak možno vplyv
týchto rozdielov odstrániť. O použitej metóde je
daňovník povinný viesť dokumentáciu. Obsah
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dokumentácie o použitej metóde určí ministerstvo.
16.
na účely bodu 14 je ‚cezhraničná transakcia‘ transakciou alebo
súborom transakcií, v prípade ktorých:
a)
nie všetky strany tejto transakcie alebo súboru transakcií sú
rezidentmi na daňové účely v členskom štáte, ktorý vydáva, mení alebo
obnovuje cezhraničné záväzné stanovisko;
b)
ktorákoľvek zo strán transakcie alebo súboru transakcií je
rezidentom na daňové účely súčasne vo viacerých než v jednej jurisdikcii;
c)
jedna zo strán transakcie alebo súboru transakcií vykonáva
podnikateľskú činnosť v inej jurisdikcii prostredníctvom stálej
prevádzkarne a transakcia alebo súbor transakcií predstavuje časť
podnikateľskej činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť stálej
prevádzkarne. Cezhraničná transakcia alebo súbor transakcií zahŕňa aj
opatrenia, ktoré prijala osoba, pokiaľ ide o podnikateľské činnosti v inej
jurisdikcii, ktoré táto osoba vykonáva prostredníctvom stálej
prevádzkarne, alebo
d)
ide o také transakcie alebo súbor transakcií, ktoré majú
cezhraničný vplyv.
Na účely bodu 15 je ‚cezhraničná transakcia‘ transakciou alebo súborom
transakcií zahŕňajúcich pridružené podniky, ktoré nie sú všetky rezidentmi
na daňové účely na území jednej jurisdikcie, alebo ak transakcia alebo
súbor transakcií majú cezhraničný vplyv;
17.
na účely bodov 15 a 16 je ‚podnik‘ akákoľvek forma podnikania.“

cezhraničnou transakciou
NZ
Čl. I

§2
písm.
m)

1. transakcia, pri ktorej
1a. aspoň jedna zo strán transakcie nie je
rezidentom na daňové účely v Slovenskej
republike,
1b. ktorákoľvek zo strán transakcie je
rezidentom na daňové účely súčasne vo
viacerých štátoch,
1c. jedna zo strán transakcie vykonáva
podnikateľskú činnosť v inom štáte
prostredníctvom stálej prevádzkarne a
transakcia predstavuje časť podnikateľskej
činnosti alebo celú podnikateľskú činnosť stálej
prevádzkarne,
2. úkon, ktorý vykonal subjekt, ak ide o
podnikateľské činnosti v inom štáte, ktoré tento
subjekt vykonáva prostredníctvom stálej
prevádzkarne,
3. transakcia, ktorá má cezhraničný vplyv,
4. cezhraničné uskutočnenie investícií,
cezhraničné poskytnutie tovaru, služieb,
finančných prostriedkov alebo cezhraničné
použitie hmotného majetku alebo nehmotného
majetku, ktoré sa nemusí priamo vzťahovať na
subjekt, ktorému je určené záväzné stanovisko
alebo

Čl. 1 V článku 8 sa odseky 4 a 5 vypúšťajú.
ods. 2

N

NZ
Čl. I

5. pri rozhodnutiach podľa písmena k) druhého
a tretieho bodu transakcia zahŕňajúca prepojené
podniky, ktoré nie sú všetky rezidentmi na
daňové účely na území jedného štátu alebo
transakcia, ktorá má cezhraničný vplyv .
Bod 3 V § 7 sa vypúšťa odsek 4.

Ú
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Čl. 1 Vkladajú sa tieto články:
Ods. 3 „Článok 8a
Rozsah a podmienky povinnej automatickej výmeny informácií o
cezhraničných záväzných stanoviskách a záväzných stanoviskách k
stanoveniu metódy ocenenia
1. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom bolo cezhraničné záväzné
stanovisko alebo záväzné stanovisko k stanoveniu metódy ocenenia
vydané, zmenené alebo obnovené po 31. decembri 2016, oznámi
informácie o tomto stanovisku prostredníctvom automatickej výmeny
príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, ako aj
Európskej komisii s výnimkou prípadov stanovených v odseku 8 tohto
článku, a to v súlade s uplatňovanými praktickými opatreniami prijatými
podľa článku 21.
2. Príslušný orgán členského štátu oznámi v súlade s uplatňovanými
praktickými opatreniami prijatými podľa článku 21 príslušným orgánom
všetkých ostatných členských štátov a s výnimkou prípadov stanovených
v odseku 8 tohto článku aj Európskej komisii informácie o cezhraničných
záväzných stanoviskách alebo záväzných stanoviskách k stanoveniu
metódy ocenenia vydaných, zmenených alebo obnovených v období, ktoré
sa začalo päť rokov pred 1. januárom 2017.
Ak ide o cezhraničné záväzné stanoviská a záväzné stanoviská k
stanoveniu metódy ocenenia vydané, zmenené alebo obnovené medzi 1.
januárom 2012 a 31. decembrom 2013, toto oznámenie sa vykoná pod
podmienkou, že sú stále platné k 1. januáru 2014.
Ak ide o cezhraničné záväzné stanoviská a záväzné stanoviská k
stanoveniu metódy ocenenia vydané, zmenené alebo obnovené medzi 1.
januárom 2014 a 31. decembrom 2016, toto oznámenie sa vykoná bez
ohľadu na ich platnosť.
Členské štáty môžu vylúčiť z oznamovania uvedeného v tomto odseku
informácie o cezhraničných záväzných stanoviskách a záväzných
stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia vydaných, zmenených alebo
obnovených pred 1. aprílom 2016 konkrétnej osobe alebo skupine osôb
okrem tých, ktoré vykonávajú najmä finančné a investičné činnosti, s
celoskupinovým čistým ročným obratom, ako sa vymedzuje v článku 2
bode 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (6), nižším
ako 40 000 000 EUR (alebo ekvivalentnou sumou v akejkoľvek inej
mene) vo fiškálnom roku predchádzajúcom dňu vydania, zmeny alebo
obnovenia týchto cezhraničných záväzných stanovísk alebo záväzných

Ú
N

NZ
Čl. I

§8
ods.1

(1)Príslušný orgán Slovenskej republiky
najneskôr do troch mesiacov od skončenia
kalendárneho polroka, počas ktorého boli
vydané, zmenené alebo obnovené záväzné
stanoviská, oznámi príslušným orgánom
členských štátov a Európskej komisii informácie
o týchto záväzných stanoviskách, okrem
záväzných stanovísk podľa § 2 písm. k) druhého
bodu a tretieho bodu dohodnutých na základe
medzinárodných zmlúv so štátmi, ktoré nie sú
členskými štátmi Európskej únie (ďalej len
„nečlenský štát“), ak odseky 3 a 4 a § 9 ods. 5
neustanovujú inak.

§ 24a (1) Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi
ods. 1 do 31. decembra 2017 príslušnému orgánu
členského štátu informácie podľa § 8 ods. 2
v znení účinnom od 1. januára 2017 a Európskej
komisii informácie podľa § 8 ods. 2 písm. c) až
g), i), j) a l) v znení účinnom od 1. januára 2017
o záväzných stanoviskách vydaných, zmenených
alebo obnovených v období
a) od 1. januára 2014 do 31. decembra
2016,
b) od 1. januára 2012 do 31. decembra
2013, ak neboli zrušené alebo nestratili
účinky k 1. januáru 2014.
D

n.a.
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stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia.
Ú
3. Dvojstranné alebo mnohostranné záväzné stanoviská k stanoveniu
metódy ocenenia dohodnuté s tretími krajinami sú vyňaté z rozsahu
pôsobnosti automatickej výmeny informácií podľa tohto článku, ak
medzinárodná daňová dohoda, podľa ktorej sa záväzné stanovisko k
stanoveniu metódy ocenenia dojednalo, nedovoľuje jeho sprístupnenie
tretím stranám. Takéto dvojstranné alebo mnohostranné záväzné
stanoviská k stanoveniu metódy ocenenia sa vymieňajú podľa článku 9, ak
medzinárodná daňová dohoda, podľa ktorej sa záväzné stanovisko k
stanoveniu metódy ocenenia dojednalo, dovoľuje jeho zverejnenie a
príslušný orgán tretej krajiny povolí zverejnenie informácií.

Ak by však dvojstranné alebo mnohostranné záväzné stanoviská k
stanoveniu metódy ocenenia boli podľa prvej vety prvého pododseku
tohto odseku vyňaté z automatickej výmeny informácií, informácie
stanovené v odseku 6 tohto článku a uvedené v žiadosti, ktorá vedie k
vydaniu takéhoto dvojstranného alebo mnohostranného záväzného
stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia, sa namiesto toho vymieňajú
podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

4. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v prípade, keď sa cezhraničné záväzné
stanovisko týka výhradne daňových záležitostí jednej alebo viacerých
fyzických osôb a zahŕňa výhradne tieto ich daňové záležitosti.
5. Výmena informácií sa uskutočňuje takto:
a)
pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 1, do troch
mesiacov od skončenia polovice kalendárneho roka, počas ktorého sa
cezhraničné záväzné stanoviská alebo záväzné stanoviská k stanoveniu
metódy ocenenia vydali, zmenili alebo obnovili;
b)
pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 2, do 1. januára

N

NZ
Čl. I

§8
ods. 1
§9
ods. 5

§8
ods. 1
ods.4

(5) Príslušný orgán Slovenskej republiky
poskytne príslušnému orgánu členského štátu
bez jeho žiadosti záväzné stanoviská podľa § 2
písm. k) druhého bodu a tretieho bodu
dohodnuté
s nečlenským
štátom,
ak
medzinárodná zmluva, na základe ktorej sa
takéto záväzné stanovisko dohodlo, umožňuje
jeho sprístupnenie tretím stranám a príslušný
orgán nečlenského štátu poskytol súhlas so
sprístupnením informácií.
(4) Ak medzinárodná zmluva, na základe
ktorej sa záväzné stanovisko podľa § 2 písm. k)
druhého bodu a tretieho bodu dohodlo
s nečlenským
štátom,
neumožňuje
sprístupnenie informácií tretím stranám,
príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi
príslušným
orgánom
členských
štátov
informácie podľa odseku 2 vyplývajúce
zo žiadosti podľa osobitného predpisu4c)
a Európskej komisii informácie podľa odseku 2
písm. c) až g), i), j) a l) vyplývajúce zo žiadosti
podľa osobitného predpisu.4c)

l) subjektom právnická osoba, právne
§2
usporiadanie
majetku
alebo
právne
písm. l) usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu
subjektivitu alebo iné právne usporiadanie,
ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok,
ktorý spoločne s príjmom z tohto majetku
podlieha niektorej z daní, na ktorú sa vzťahuje
§8
tento zákon,
ods. 1
§ 24a
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2018.
6. Informácie, ktoré má oznamovať členský štát podľa odsekov 1 a 2 tohto
článku, zahŕňajú:
a)
identifikačné údaje inej osoby, než je fyzická osoba, a podľa
potreby aj skupiny spoločností, ku ktorej patrí;
b)
zhrnutie obsahu cezhraničných záväzných stanovísk alebo
záväzných stanovísk k stanoveniu metódy ocenenia vrátane opisu
príslušných podnikateľských činností alebo transakcií, alebo súboru
transakcií v abstraktných pojmoch, ktoré nevedú k porušeniu obchodného,
priemyselného ani profesijného tajomstva alebo zverejneniu obchodného
postupu, alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému
poriadku;
c)
dátumy vydania, zmeny alebo obnovenia cezhraničných
záväzných stanovísk alebo záväzných stanovísk k stanoveniu metódy
ocenenia;
d)
počiatočný dátum obdobia platnosti cezhraničného záväzného
stanoviska alebo záväzného stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia, ak
je stanovený;
e)
konečný dátum obdobia platnosti cezhraničného záväzného
stanoviska alebo záväzného stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia, ak
je stanovený;
f)
druh cezhraničného záväzného stanoviska alebo záväzného
stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia;
g)
sumu transakcie alebo súboru transakcií, na ktoré sa vzťahuje
cezhraničné záväzné stanovisko alebo záväzné stanovisko k stanoveniu
metódy ocenenia, ak je takáto suma uvedená v cezhraničnom záväznom
stanovisku alebo záväznom stanovisku k stanoveniu metódy ocenenia;
h)
opis súboru kritérií používaných na určenie transferového
oceňovania alebo samotnej transferovej ceny v prípade záväzného
stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia;
i)
identifikáciu metódy použitej na určenie transferového
oceňovania alebo samotnej transferovej ceny v prípade záväzného
stanoviska k stanoveniu metódy ocenenia;
j)
identifikáciu ostatných členských štátov, ktorých by sa mohlo
týkať cezhraničné záväzné stanovisko alebo záväzné stanovisko k

ods. 1
(2) Informácie podľa odseku 1 zahŕňajú najmä:
§8
ods. 2

a) identifikačné údaje subjektu a dotknutej
skupiny subjektov, a to najmä názov alebo
obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo,
b) všeobecné zhrnutie obsahu záväzných
stanovísk vrátane opisu podnikateľských
činností alebo transakcií, ktoré nevedie k
porušeniu
obchodného
tajomstva,
práv
priemyselného
vlastníctva
alebo
iného
duševného
vlastníctva,
ani
k porušeniu
profesijného
tajomstva,
k
zverejneniu
obchodného postupu alebo informácií, ktorých
zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku,
c) dátum vydania záväzného stanoviska,
d) počiatočný dátum obdobia účinnosti
záväzného stanoviska podľa § 2 písm. k)
druhého bodu a tretieho bodu,
e) konečný dátum obdobia účinnosti záväzného
stanoviska podľa § 2 písm. k) druhého bodu
a tretieho bodu,
f) druh záväzného stanoviska,
g) sumu transakcie, na ktorú sa vzťahuje
záväzné stanovisko, ak je suma uvedená v
záväznom stanovisku,
h) opis súboru podstatných podmienok použitia
konkrétnej metódy12) pri záväznom stanovisku
podľa § 2 písm. k) druhého bodu a tretieho
bodu,
i) identifikáciu konkrétnej metódy12)
pri
záväznom stanovisku podľa § 2 písm. k)
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stanoveniu metódy ocenenia, ak takého členské štáty existujú;
k)
identifikáciu inej ako fyzickej osoby v ostatných členských
štátoch, ak takáto osoba existuje, ktorá by mohla byť ovplyvnená
cezhraničným záväzným stanoviskom alebo záväzným stanoviskom k
stanoveniu metódy ocenenia (pričom sa uvedie, s ktorým členským štátom
sú dotknuté osoby prepojené), a
l)
uvedenie skutočnosti, či sú oznámené informácie založené na
samotnom cezhraničnom záväznom stanovisku alebo záväznom
stanovisku k stanoveniu metódy ocenenia alebo na žiadosti uvedenej v
odseku 3 druhom pododseku tohto článku.

druhého bodu a tretieho bodu,
j) identifikáciu dotknutých členských štátov,
ktorých by sa mohlo týkať záväzné stanovisko,
k) identifikáciu subjektov v členských štátoch,
ktoré by mohli byť ovplyvnené záväzným
stanoviskom, pričom sa uvedie, s ktorým
členským štátom sú dotknuté subjekty
prepojené,

7. Na uľahčenie výmeny informácií uvedených v odseku 6 tohto článku
Komisia prijme praktické opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku
vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v
odseku 6 tohto článku ako súčasť postupu na vypracovanie vzorového
formulára stanoveného v článku 20 ods. 5.

442/
2012 a § 17
NZ čl. I ods. 3

ods. 5

8. Informácie vymedzené v odseku 6 písm. a), b), h) a k) tohto článku sa
neoznamujú Európskej komisii.
NZ
Čl.I
9. Príslušný orgán dotknutého členského štátu identifikovaného podľa
odseku 6 písm. j) potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, príslušnému
orgánu, ktorý informácie poskytol, bezodkladne a v každom prípade
najneskôr sedem pracovných dní, že tieto informácie dostal. Toto
opatrenie sa uplatňuje dovtedy, kým nebude funkčný register uvedený v
článku 21 ods. 5.

§8
ods. 3
§8
ods. 5

D

l) oznámenie, či sú informácie poskytované zo
samotného záväzného stanoviska alebo zo
žiadosti podľa osobitného predpisu.4c)
Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosti,
informácie a oznámenia podľa § 7 až 10, § 13 a §
20 ods. 3 poskytuje, požaduje alebo prijíma vo
forme štandardného formulára prijatého Európskou
komisiou.
Príslušný orgán Slovenskej republiky žiadosti,
informácie a oznámenia podľa tohto zákona vrátane
príloh zasiela alebo prijíma od príslušného orgánu
členského
štátu prednostne
elektronickými
prostriedkami prostredníctvom komunikačnej siete
Európskej únie CCN a centrálneho registra
členských štátov pre administratívnu spoluprácu
v oblasti daní; to neplatí, ak boli informácie
získané pri priamej medzinárodnej pomoci a
spolupráci pri správe daní podľa § 11.
(3) Informácie podľa ods. 2 písm. a), b), h) a k)
sa nezasielajú Európskej komisii.
(5) Ak príslušný orgán členského štátu označí
Slovenskú republiku podľa ods. 2 písm. j) ako
dotknutý členský štát, príslušný orgán
Slovenskej republiky potvrdí elektronicky
prijatie informácií príslušnému orgánu
členského štátu, ktorý ich poskytol, najneskôr do
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siedmich dní odo dňa ich prijatia.
§ 24
ods.3

10. Členské štáty môžu v súlade s článkom 5 a so zreteľom na článok 21
ods. 4 požiadať o dodatočné informácie vrátane celého textu
cezhraničného záväzného stanoviska alebo záväzného stanoviska k
stanoveniu metódy ocenenia.

§8
ods. 6

N

Článok 8b
Štatistické údaje o automatických výmenách
1. Do 1. januára 2018 členské štáty poskytujú Komisii každoročne
štatistické údaje o objeme automatických výmen podľa článkov 8 a 8a a v
možnom rozsahu aj informácie o administratívnych a ostatných
relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými
výmenami, a akýchkoľvek prípadných zmenách týkajúcich sa daňových
správ a tretích strán.
NZ
Čl.II

n.a.

(6) Príslušný orgán Slovenskej republiky
poskytne príslušnému orgánu členského štátu na
základe jeho žiadosti dodatočné informácie
k záväznému stanovisku, vrátane celého textu
záväzného stanoviska. Príslušný orgán
Slovenskej republiky môže požiadať príslušný
orgán členského štátu o dodatočné informácie,
vrátane celého textu záväzného stanoviska.

§ 24a (2) Príslušný orgán Slovenskej republiky
ods. 2 poskytne Európskej komisii do 31. decembra
2017 štatistické údaje o počte automatických
výmen podľa § 7 a 8 v znení účinnom od 1.
januára 2017 a informácie o administratívnych
nákladoch a iných nákladoch, prínosoch
a zmenách, ktoré súvisia s uskutočnenými
výmenami informácií, ak ich má príslušný orgán
Slovenskej republiky k dispozícii.
§ 24a

2. Komisia predloží do 1. januára 2019 správu obsahujúcu prehľad a
hodnotenie štatistických údajov a informácií prijatých na základe odseku
1 tohto článku, ktorá sa bude týkať takých otázok, ako sú administratívne

(3) Postup podľa § 8 ods. 5 v znení účinnom od
1.januára 2017 sa uplatňuje najneskôr do
zriadenia centrálneho registra členských štátov
pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní.

Príslušný orgán Slovenskej republiky poskytne
Európskej komisii 31. decembra 2017 štatistické
údaje o automatickej výmene informácií medzi
členskými
štátmi
a
informácie
o
administratívnych nákladoch a iných nákladoch,
prínosoch
a zmenách,
ktoré
súvisia
s
uskutočnenými výmenami týchto informácií, ak
ich má príslušný orgán Slovenskej republiky
k dispozícii.
n.a.
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a ostatné relevantné náklady a prínosy automatickej výmeny informácií,
ako aj praktických aspektov, ktoré s ňou súvisia. Komisia prípadne
predloží Rade návrh týkajúci sa kategórií a podmienok stanovených v
článku 8 ods. 1 vrátane podmienky, že musia byť dostupné informácie o
rezidentoch v iných členských štátoch, alebo týkajúce sa položiek
uvedených v článku 8 ods. 3a, alebo v oboch.
Rada pri posudzovaní návrhu predloženého Komisiou posúdi ďalšie
posilnenie efektívnosti a fungovania automatickej výmeny informácií a
zvyšovanie jej úrovne s cieľom stanoviť, aby:
a)
príslušný orgán každého členského štátu oznamoval
prostredníctvom automatickej výmeny príslušnému orgánu ktoréhokoľvek
iného členského štátu informácie za zdaňovacie obdobia od 1. januára
2019, pokiaľ ide o rezidentov v tomto inom členskom štáte, týkajúce sa
všetkých kategórií príjmov a kapitálu uvedených v článku 8 ods. 1, ktoré
sa majú chápať v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov členského
štátu, ktorý uvedené informácie oznamuje, a
b)
sa zoznamy kategórií a položiek stanovené v článku 8 ods. 1 a 3a
rozšírili o ďalšie kategórie a položky vrátane licenčných poplatkov.
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013
o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach
a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady
78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).“"
Čl. 1 V článku 20 sa dopĺňa tento odsek:
n.a.
ods. 4 „5. Vzorový formulár vrátane jazykového režimu prijme Komisia v
súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2 do 1. januára 2017.
Automatická výmena informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách
a záväzných stanoviskách k stanoveniu metódy ocenenia podľa článku 8a
sa vykonáva s použitím vzorového formulára. Tento vzorový formulár
neobsahuje zložky nad rámec výmeny informácií uvedených v článku 8a
ods. 6 a iných súvisiacich kolónok spojených s týmito zložkami
potrebných na dosiahnutie cieľov článku 8a.
Jazykový režim uvedený v prvom pododseku nebráni členskému štátu v
oznamovaní informácií uvedených v článku 8a v ktoromkoľvek úradnom
a pracovnom jazyku Únie. Z tohto jazykového režimu však môže
vyplývať, že kľúčové prvky takýchto informácií sa zasielajú aj v inom
úradnom a pracovnom jazyku Únie.“
Čl. 1 Článok 21 sa mení takto:
n. a.
ods. 5 a)
Odsek 3 sa nahrádza takto:

n.a.

n.a.
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„3.
Osoby riadne akreditované orgánom bezpečnostnej certifikácie
Komisie môžu mať k týmto informáciám prístup, len pokiaľ je to potrebné
na účel servisu, údržby a vývoja registra uvedeného v odseku 5 a siete
CCN.“
b)
Dopĺňa sa tento odsek:
„5. Komisia do 31. decembra 2017 zriadi bezpečný centrálny register
členských štátov pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní, kde sa
zaznamenávajú informácie, ktoré sa majú poskytovať v rámci článku 8a
ods. 1 a 2, s cieľom vykonávať automatickú výmenu ustanovenú v
uvedených odsekoch, a poskytne mu technickú a logistickú podporu.
Príslušné orgány všetkých členských štátov majú prístup k informáciám
zaznamenaným v tomto registri. Komisia má takisto prístup k
informáciám zaznamenaným v tomto registri, ale len v rámci obmedzení
stanovených v článku 8a ods. 8. Potrebné praktické opatrenia prijme
Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Do začatia prevádzky takéhoto bezpečného centrálneho registra sa
automatická výmena ustanovená v článku 8a ods. 1 a 2 vykonáva v súlade
s odsekom 1 tohto článku a uplatňovanými praktickými opatreniami.“
Čl. 1 Článok 23 sa mení takto:
ods. 6 a)
Odsek 3 sa nahrádza takto:
„3.
Členské štáty oznamujú Komisii ročné hodnotenie účinnosti
automatickej výmeny informácií uvedené v článkoch 8 a 8a, ako aj
dosiahnuté praktické výsledky. Formu a podmienky oznamovania tohto
ročného hodnotenia prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v
článku 26 ods. 2.“

b)

N

NZ
Čl.I

§ 20
ods.3

(3) Príslušný orgán Slovenskej republiky
oznámi každoročne Európskej komisii ročné
hodnotenie efektívnosti a dosiahnuté výsledky
automatickej výmeny informácií podľa § 7 a 8.

NZ
Čl.II

§ 9a

Príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi
každoročne Európskej komisii ročné hodnotenie
efektívnosti a dosiahnuté výsledky automatickej
výmeny informácií.

Ú

Odseky 5
a 6 boli
zapracova
né do
článku
23a
smernice.

Odseky 5 a 6 sa vypúšťajú.

Čl. 1 Vkladá sa tento článok:
ods. 7 „Článok 23a
Dôvernosť informácií
1.
Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice uchováva
Komisia ako dôverné v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na orgány

442/
2012

§ 20 (5) Príslušný orgán Slovenskej republiky je
ods. 5 oprávnený informácie podľa odsekov 2 a 3, ktoré
príslušný orgán členského štátu oznámil Európskej
komisii, požadovať od tohto orgánu alebo od
Európskej komisie; na sprístupnenie týchto

Ú

17

Únie, pričom sa nesmú použiť na iné účely než tie, ktoré sú potrebné na
určenie, či a do akej miery členské štáty dosiahli súlad s touto smernicou.
2. Informácie, ktoré oznamujú členské štáty Komisii podľa článku 23,
ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s
použitím takýchto informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom.
Na takto postúpené informácií sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné
tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa
vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý tieto informácie
prijal.
Správy a dokumenty vypracované Komisiou, ktoré sú uvedené v prvom
pododseku, môžu členské štáty použiť len na analytické účely a nesmú ich
zverejniť ani sprístupniť žiadnej inej osobe alebo orgánu bez výslovného
súhlasu Komisie.“
Čl. 1 V článku 25 sa vkladá tento odsek:
n.a.
ods. 8 „1a. Nariadenie (ES) č. 45/2001 sa uplatňuje na každé spracovanie
osobných údajov podľa tejto smernice inštitúciami a orgánmi Únie. Na
účely správneho uplatňovania tejto smernice sa však rozsah povinností a
práv stanovených v článku 11, článku 12 ods. 1 a článkoch 13 až 17
nariadenia (ES) č. 45/2001 obmedzí do takej miery, aká je potrebná na
ochranu záujmov uvedených v článku 20 ods. 1 písm. b) uvedeného
nariadenia.“
Čl. 2 Členské štáty prijmú a uverejnia do 31. decembra 2016 zákony, iné
ods. 1 právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s
touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.
Tieto opatrenia uplatňujú od 1. januára 2017.

N

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom
uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské
štáty.

informácií sa vzťahujú osobitné predpisy.22)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže
dokumenty alebo správy vyhotovené Európskou
komisiou obsahujúce hodnotenie medzinárodnej
pomoci a spolupráce pri správe daní medzi
členskými štátmi používať na analytické účely;
takéto informácie možno zverejniť alebo
sprístupniť len s predchádzajúcim súhlasom
Európskej komisie.

n.a.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára
2017.

NZ
Čl.III
442/
2012

§ 25

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.

NZ
Čl.I

Príloha
bod 2

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE
ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Ú

2. 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 znení smernice Rady 2014/107/EÚ
z 9. decembra 2014 (Ú. v. EÚ L 359, 16. 12. 2014)
a smernice Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra
2015 (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2015).
Čl. 2

Členské

štáty

oznámia

Komisii

znenie

hlavných

ustanovení n.a.

n.a.
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ods. 2 vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto
smernice.
Čl. 3 Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom n.a.
vestníku Európskej únie.
Čl. 4 Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
V stĺpci (3):
V stĺpci (5):
Č – článok
N – bežná transpozícia
Č – článok
O – odsek
O – transpozícia s možnosťou voľby
§ – paragraf
V – veta
D – transpozícia podľa úvahy
O – odsek
P – číslo (písmeno)
(dobrovoľná)
V – veta
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
P – písmeno (číslo)

n.a.
n.a.
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu,
správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou
infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je
splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo
k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je
potrebné ho prebrať)
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