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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom 
systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poisťovacími 
a finančnými službami
(KOM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0747),

– so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala 
s Európskym parlamentom (C6-0473/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Odvetvie finančných služieb významne 
prispieva k rastu, ku 
konkurencieschopnosti a k vytváraniu 
pracovných miest, ale svoju úlohu môže 
plniť iba v prípade neutrálnych podmienok 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Je 
potrebné ustanoviť rámec, ktorým sa zaručí 
právna istota, pokiaľ ide o zaobchádzanie
s daňou z pridanej hodnoty (DPH) 

(1) Odvetvie finančných služieb významne 
prispieva k rastu, ku 
konkurencieschopnosti a k vytváraniu 
pracovných miest, ale svoju úlohu môže 
plniť iba v prípade neutrálnych podmienok 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Je 
potrebné ustanoviť rámec, ktorý zaručí 
také neutrálne podmienky v súvislosti so 
zaobchádzaním s daňou z pridanej hodnoty 
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v prípade finančných produktov, ich 
uvádzanie na trh a spravovanie.

(DPH) v prípade finančných produktov, ich 
uvádzanie na trh a spravovanie.

Or. en

Odôvodnenie
Právnou istotou sa zaoberá odôvodnenie 2. Odôvodnenie 1 sa týka zásady neutrality 
a vytvárania rovnakých podmienok pre všetkých v rámci vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Poisťovacie a finančné služby musia 
mať podobné formy sprostredkovania. 
Preto je vhodné, aby sa so 
sprostredkovaním v rámci poisťovacích 
služieb a so sprostredkovaním v rámci 
finančných služieb zaobchádzalo 
rovnakým spôsobom. 

(5) Poisťovacie a finančné služby musia 
mať podobné formy sprostredkovania. 
Preto je vhodné, aby sa so 
sprostredkovaním v rámci poisťovacích 
služieb a so sprostredkovaním v rámci 
finančných služieb zaobchádzalo 
rovnakým spôsobom vrátane 
sprostredkovania takým 
sprostredkovateľom, ktorý nemá zmluvný 
vzťah ani s jednou stranou poistnej alebo 
finančnej transakcie, ku ktorej uzavretiu 
sprostredkovateľ prispel.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora (Volker Ludwig, vec č. C-453/05) a na 
odstránenie pochybností je vhodné pripomenúť v odôvodnení skutočnosť, že výnimka zahŕňa 
aj nepriame sprostredkovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Poskytovatelia poisťovacích (7) Poskytovatelia poisťovacích 
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a finančných služieb sú čoraz viac schopní 
prideliť DPH na vstupe pri vzniknutých 
nákladoch presne do výstupu, ktorý sa má 
zdaniť. Ak sú služby, ktoré poskytujú, 
spoplatnené, môžu pri týchto službách 
ľahko stanoviť základ dane. Preto je pre 
takéto hospodárske subjekty vhodné 
rozšíriť možnosť rozhodnúť sa pre 
zdanenie.

a finančných služieb sú čoraz viac schopní 
prideliť DPH na vstupe pri vzniknutých 
nákladoch presne do výstupu, ktorý sa má 
zdaniť. Primeraným spôsobom na riešenie 
tohto problému je umožniť takýmto 
dodávateľom zdaniť poskytovanie 
poisťovacích a finančných služieb iným 
zdaniteľným osobám. Preto je pre takéto 
hospodárske subjekty vhodné rozšíriť 
možnosť rozhodnúť sa pre zdanenie.

Or. en

Odôvodnenie

Napriek tomu, že potenciálne výhody možnosti zdaňovania transakcií medzi firmami sú 
zreteľné, neexistuje jasný odhad dôsledkov, ktoré by na spotrebiteľov malo zdaňovanie 
poisťovacích a finančných služieb dodaných spotrebiteľom. Okrem konkurencie neexistuje iná 
forma záruky, ktorá by zabezpečila, že sa tieto znížené ceny dostanú k zákazníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Rada vykoná pravidlá upravujúce 
právo zvoliť si zdaňovanie tak, aby 
zabezpečila ich jednotné uplatňovanie 
v rámci vnútorného trhu. Dovtedy, kým 
Rada takéto pravidlá prijme, členské štáty 
môžu ustanoviť podrobné pravidlá 
upravujúce uplatňovanie voliteľnej 
možnosti. Členské štáty upovedomujú 
Komisiu o navrhovaných opatreniach 
v tejto oblasti šesť mesiacov pred ich 
prijatím. Počas tohto obdobia Komisia
hodnotí navrhované opatrenia a vydáva 
odporúčanie.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na príliš otvorené znenie článku 137a je vhodné vložiť odôvodnenie, ktoré 
zabezpečuje, že Rada prijme jednotné pravidlo zamedzujúce roztriešteniu trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica č. 2006/112/ES
Článok 135a – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) „investičné fondy“ znamenajú 
subjekty kolektívneho investovania do 
finančných nástrojov oslobodených od 
dane podľa článku 135 ods. 1 písm. a) až 
e) a do nehnuteľností;

(10) „investičné fondy“ znamenajú 
osobitne zriadené investičné subjekty 
vytvorené na jediný účel – kumulovať 
aktíva od investorov a investovať tieto 
aktíva do diverzifikovaného fondu aktív;

Or. en

Odôvodnenie

Definovaním investičných fondov s referenciou na finančné nástroje s výnimkou, ktoré sa 
spomínajú v článku 135 ods. 1, návrh ukladá správcom investičných fondov povinnosť zistiť si 
štatút aktív, do ktorých investujú aktíva ich investorov. Táto definícia je príliš obmedzujúca 
vzhľadom na všeobecne uznávanú definíciu v odvetví. PDN navrhuje použiť definíciu 
investičných fondov, ktorú samotná Komisia používa v Bielej knihe o zlepšení rámca 
jednotného trhu pre investičné fondy (KOM(2006)0686).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica č. 2006/112/ES
Článok 137 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V článku 137 ods. 1 sa vypúšťa písmeno 
a).

vypúšťa sa

Or. en



PR\719495SK.doc 9/14 PE402.842v02-00

SK

Odôvodnenie

Odôvodnenie je rovnaké ako k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 3 a 4. Keďže právo 
rozhodnúť sa pre zdanenie existuje len v súvislosti s transakciami medzi firmami, transakcie 
medzi firmami a spotrebiteľmi by mali naďalej podliehať súčasným pravidlám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica č. 2006/112/ES
Článok 137a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty poskytnú od 1. januára 
2012 zdaniteľným osobám možnosť 
rozhodnúť sa pre zdanenie v súvislosti so 
službami uvedenými v článku 135 ods. 1 
písm. a) až g).

1. Členské štáty poskytnú od 1. januára 
2012 zdaniteľným osobám možnosť 
rozhodnúť sa pre zdanenie v súvislosti so 
službami uvedenými v článku 135 ods. 1 
písm. a) až g), ktoré sa poskytujú 
zdaniteľným osobám.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie je rovnaké ako k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 3 a 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica č. 2006/112/ES
Článok 137a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rada prijme opatrenia potrebné na 
vykonávanie odseku 1 podľa postupu 
uvedeného v článku 397. Pokiaľ Rada 
takéto opatrenia neprijme, členské štáty 
môžu ustanoviť podrobné pravidlá 
upravujúce uplatňovanie voliteľnej 
možnosti podľa odseku 1.

2. Rada prijme opatrenia potrebné na 
vykonávanie odseku 1 podľa postupu 
uvedeného v článku 397. Pokiaľ Rada 
takéto opatrenia neprijme, členské štáty 
môžu ustanoviť podrobné pravidlá 
upravujúce uplatňovanie voliteľnej 
možnosti podľa odseku 1. Členské štáty 
upovedomujú Komisiu o navrhovaných 
opatreniach v tejto oblasti šesť mesiacov 
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pred ich prijatím. Počas tohto obdobia 
Komisia hodnotí navrhované opatrenia 
a vydáva odporúčanie.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie je rovnaké ako k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 3 a 4.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext návrhu

Tento návrh je prvou snahou Komisie o aktualizáciu a zosúladenie právneho predpisu, ktorý 
sa za posledné tri desaťročia v podstate nezmenil, s hospodárskou realitou. Od roku 1977 bola 
väčšina finančných služieb vrátane poisťovacích služieb a správy investičných fondov 
oslobodená od DPH. Hoci sa nikde výslovne neuviedli dôvody pre oslobodenie od dane1, 
hlavným dôvodom sa zdá byť technická komplexnosť súvisiaca so zdaňovaním finančných 
služieb. Ako protiváha k tejto výnimke sa DPH na vstupe pri poskytovaní služieb vyňatých 
z povinnosti platiť DPH nevracia, a stáva sa preto nenávratnou, zabudovanou alebo „skrytou 
DPH“.

V čase prijatia pôvodnej legislatívy (1977) finančné a poisťovacie inštitúcie spravovali 
väčšinu svojich vnútropodnikových („back office“) a podporných činností lokálne. 
Inštitucionálne štruktúry boli na vnútroštátnom základe a sústreďovali sa hlavne na obsluhu 
domácich trhov. Tento trend sa odvtedy dramaticky zmenil. Hlavnými prvkami tohto vývoja 
sú tendencie k cezhraničnej konsolidácii v rámci Spoločenstva a nárast obstarávania služieb 
z vonkajších zdrojov („outsourcing“). Tento vývoj je nielen dôsledkom globalizácie trhu, ale 
predovšetkým výsledkom úspešného vykonania akčného plánu finančných služieb (FSAP), 
ktorý odstránil prekážky v integrácii a zároveň poskytol silnú podporu konsolidácii. Vývoj 
v odvetvach od roku 1977 spolu so zmenami v právnom a regulačnom prostredí spôsobil 
zvýšený počet prípadov nenávratnej dane. V rámci finančného odvetvia zvýšené daňové 
náklady pohlcujú prvé výnosy z efektívnosti cezhraničnej konsolidácie a outsourcingu. Táto 
skutočnosť spôsobuje obavy, či je existencia „skrytej DPH“ v rámci vnútorného trhu v súlade 
s cieľmi FSAP.

Právne predpisy, ktoré Komisia navrhuje modernizovať, sú nielen zastaralé, ale sa stali čoraz 
nejasnejšími. To spôsobuje právnu neistotu. Európsky súdny dvor (ESD) často dostával 
žiadosti o zasiahnutie s cieľom objasniť interpretáciu uplatňovania právneho predpisu, ktorý 
už nie je prispôsobený hospodárskemu kontextu, s akým sa pri pôvodnom návrhu uvažovalo. 
Podľa slov Komisie vzniká otázka, či z dôvodu legislatívneho zanedbania „bol ESD nútený 
svojimi rozhodnutiami určovať daňovú politiku“.

Navyše, výšky zrážok, o ktorých rozhodujú členské štáty v rámci súčasnej legislatívy, nie sú 
v súlade so zásadou neutrality. Ako príklad rozdielov medzi členskými štátmi slúži prieskum 
Medzinárodného úradu pre fiškálnu dokumentáciu, ktorý skúmal metódy odpočítania DPH na 
vstupe v jednotlivých členských štátoch a zistil, že miera návratnosti bola od 0 % do 74 % 
napriek skutočnosti, že smernica o DPH predpokladá určitú mieru harmonizácie. S cieľom 
pripraviť hodnotenie vplyvu boli členské štáty požiadané o údaje o hodnote skutočných 
príjmov z DPH, ktoré pochádzajú z nenávratnej DPH od finančných a poisťovacích 
spoločností, ako aj o hodnote ušlej DPH z dôvodu výnimiek na tieto služby. Na túto žiadosť 
                                               
1 Tieto dôvody sa týkali najmä nemožnosti stanovenia výšky zdaniteľných súm a súm odpočítateľnej DPH bez 
toho, aby to spôsobilo neakceptovateľné administratívne náklady a právne a účtovné komplikácie pre 
hospodárske subjekty, aj pre daňové orgány členských štátov.
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zjavne reagovala menej ako polovica členských štátov.

Ciele

Ako riešenie uvedených obáv navrhuje Komisia reformovať právne predpisy v oblasti DPH 
so zámerom dosiahnuť tieto ciele:

1. zvýšiť právnu istotu všetkých zúčastnených, od obchodného sektora až po 
vnútroštátne daňové úrady a tým znížiť administratívne zaťaženie súvisiace 
s dodržiavaním daňových predpisov a zároveň vytvoriť pre členské štáty rozpočtovú 
istotu;

2. zabezpečiť jednotnejšie uplatňovanie dane a vytvoriť rovnaké podmienky pre 
všetkých v rámci vnútorného trhu odstránením deformácií v hospodárskej súťaži 
spôsobených súčasným režimom DPH v oblasti finančných služieb;

3. umožniť podnikom lepšie sa vyrovnávať s vplyvom neodpočítateľnej DPH na ich 
činnosti;

4. vo všeobecnosti podporovať zásadu daňovej neutrality, ktorá je jedným zo základov 
systému DPH v EÚ. 

Opatrenia

Tromi hlavnými opatreniami, ktorými sa navrhuje dosiahnuť tieto ciele, sú:

1. Modernizácia definície oslobodených finančných a poisťovacích služieb.

2. Možnosť pre zdaniteľné osoby rozhodnúť sa pre zdanenie v súvislosti s finančnými 
a poisťovacími službami, ako sa definuje v novom návrhu Komisie. Takáto voľba zdanenia už 
existuje v smernici o DPH len v súvislosti s finančnými službami1, ale je na zváženie 
členských štátov a nie je veľmi využívaná.2 Jej aktuálna obmedzená dostupnosť je podľa 
Komisia potenciálne deformujúca.

3. Zavedenie oslobodení od DPH na dohody o zdieľaní nákladov pre konkrétne odvetvia.

Predbežné pripomienky

Navrhované opatrenia možno hodnotiť z pohľadu podnikov, daňových úradov 
a spotrebiteľov.

                                               
1 Podľa súčasnej smernice o DPH členské štáty môžu umožniť zdaniteľným osobám právo rozhodnúť sa pre 
zdanenie v súvislosti s finančnými službami; podľa návrhu Komisie členské štáty umožňujú zdaniteľným 
osobám toto právo.
2 V súčasnosti len Belgicko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko a Litva umožnili zdaniteľným osobám toto právo 
na voľbu.



PR\719495SK.doc 13/14 PE402.842v02-00

SK

Z pohľadu podnikov: Ako vyplynulo z analýzy Komisie vytváranie nenávratnej DPH na 
vstupe sa stalo dôležitým faktorom pri rozhodovaní o tom, kde a ako podnik dodá finančné 
a poisťovacie služby v súlade s lisabonskou stratégiou.

Z pohľadu daňových úradov: Zákonodarca musí brať na vedomie, že akákoľvek zmena, ktorá 
by zvýšila mieru odpočítateľnosti, by bez kompenzačných opatrení viedla k zníženiu príjmov 
členských štátov z DPH.

Z pohľadu spotrebiteľov: Nie je jasné, do akej miery sa výhody v súvislosti s efektívnosťou 
a znížením nákladov dostanú k zákazníkom. Podľa správneho upozornenia v hodnotení 
vplyvu vždy existuje riziko, že z dôvodu obchodných obmedzení sa znížené náklady rozložia 
na klientov nerovnomerne, pričom firemní zákazníci by naďalej niesli časť nákladov na 
nenávratnú DPH.

Po predbežnom hodnotení tohto návrhu sa spravodajca domnieva, že:

1. Rozsah návrhu sa považuje za pozitívny, najmä keďže vytvára väčšiu právnu istotu. 
Nové definície, ktoré navrhuje Komisia, sú užitočné a dlho očakávané s cieľom 
zodpovedať hospodárskej realite.

2. Je potrebné zabezpečiť súlad definícií s FSAP. Z dôvodu potreby prísnejšej 
interpretácie výnimiek z DPH je však potrebné, aby nové definície boli užšie ako 
vymedzenia pojmov v rámci pravidiel o vnútornom trhu.

3. Je potrebné dôkladne a obozretne preskúmať dôsledok, ktorý by mala všeobecná 
možnosť rozhodnúť sa pre zdanenie finančných a poisťovacích služieb na konečné 
ceny pre spotrebiteľov, najmä vzhľadom na obmedzené skúsenosti s využívaním tejto 
voľby a na nedostatok spoľahlivých údajov, ktoré by umožnili presne zhodnotiť vplyv. 
Zjednodušenie postupov pre podniky by nemalo byť za cenu zvýšených nákladov pre 
spotrebiteľov. Táto obava je mimoriadne dôležitá so zreteľom na zahrnutie 
poisťovacieho odvetvia do rozsahu osobitného režimu oslobodenia od DPH, najmä 
v krajinách, v ktorých existujú dane z poistného.

 Priveľa kľúčových podrobností je ponechaných na členské štáty v súvislosti 
s rozsahom voľby (napr. či sa týka len určitých spoplatnených služieb, atď.). 
Celkový výsledok bude preto závisieť od presných podrobností vykonávacích 
opatrení. Ako sa uvádza vyššie, hoci podľa návrhu prijíma vykonávacie opatrenia 
Rada, návrh však zároveň stanovuje, že pri neexistencii opatrení Rady určujú tieto 
pravidlá členské štáty. Návrh by mal obsahovať bezpečnostné záruky, ktoré by 
zamedzili roztriešteniu trhu v prípade nejednotnosti členských štátov o spôsobe 
implementácie práva na voľbu výnimky.

4. Podľa hodnotenia vplyvu vypracovaného Komisiou je sprievodným javom 
cezhraničnej konsolidácie skutočnosť, že daňové príjmy z DPH na vstupe sa budú 
sústreďovať najmä v členskom štáte, v ktorom poskytovateľ službu vytvára, namiesto 
členského štátu, v ktorom má sídlo spotrebiteľ služby (firma alebo jednotlivec). 
Existujú bezpečnostné záruky, ktoré by zabránili aj nevyváženému prerozdeleniu 
vytvárania daňových príjmov? Vzhľadom na nedostatok spoľahlivých informácií 
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o vplyve navrhovaných opatrení by sa do textu právneho predpisu mala zahrnúť 
povinnosť analyzovať efektívnosť opatrení, ako aj povinnosť podávať správy Rade 
a Parlamentu.
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