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TABUĽKA  ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
 s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej  hodnoty v platnom znení
Smernica EÚ
SMERNICA RADY 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoloènom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ïalej „návrh zákona“)

Zákon è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ïalej „222/2004“)
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Èlánok
(È, O,
V, P)
Text
Spôsob
transp. (N, O, D, n.a.)
Èíslo
predpisu
Èlánok (È, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Èl. 141 
Každý èlenský štát prijme osobitné opatrenia na zabezpeèenie toho, aby sa DPH neuplatòovala pri nadobudnutí tovaru v rámci Spoloèenstva uskutoènenému na jeho území v zmysle èlánku 40, ak sú splnené tieto podmienky: 
a) tovar nadobudne zdanite¾ná osoba, ktorá nie je usadená v dotknutom èlenskom štáte, ale je identifikovaná pre DPH v inom èlenskom štáte; 
b) tovar je nadobudnutý na úèely jeho následného dodania v tom istom èlenskom štáte zdanite¾nou osobou uvedenou v písmene a); 
c) tovar takto nadobudnutý zdanite¾nou osobou uvedenou v písmene a) je priamo odoslaný alebo prepravený z iného èlenského štátu ako z toho, v ktorom je táto osoba identifikovaná pre DPH, osobe, pre ktorú zdanite¾ná osoba následné dodanie uskutoèòuje; 
d) príjemcom následného dodania je iná zdanite¾ná osoba alebo nezdanite¾ná právnická osoba, ktoré sú identifikované pre DPH v tom istom èlenskom štáte; 
e) príjemca uvedený v písmene d) bol v súlade s èlánkom 197 urèený za osobu povinnú plati� DPH za dodanie uskutoènené zdanite¾nou osobou, ktorá nie je usadená na území èlenského štátu, v ktorom je daò splatná.
N
222/2004
a návrh zákona
§ 17 ods. 4  


písm. c)




§ 45 ods. 1 písm. c)







§ 45 ods. 2
Miestom nadobudnutia tovaru z iného èlenského štátu pri trojstrannom obchode pod¾a § 45 je miesto pod¾a odseku 1, ak
 
prvý odberate¾ nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareò, bydlisko alebo sa obvykle nezdržiava v èlenskom štáte, v ktorom sa skonèí odoslanie alebo preprava tovaru, a
 
Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak
prvý odberate¾ nemá v èlenskom štáte druhého odberate¾a sídlo, miesto podnikania, prevádzkareò, bydlisko alebo sa obvykle v èlenskom štáte druhého odberate¾a nezdržiava v èlenskom štáte druhého odberate¾a a voèi prvému dodávate¾ovi a druhému odberate¾ovi použije rovnaké identifikaèné èíslo pre daò,

Ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod pod¾a odseku 1, prvý odberate¾ nie je povinný plati� daò pri nadobudnutí tovaru z iného èlenského štátu a nadobudnutie tovaru u tejto osoby sa považuje za zdanené.
Ú

Èl. 70
Zdanite¾ná udalos� nastáva a daòová povinnos� vzniká uskutoènením dovozu tovaru.
N
222/2004
a návrh zákona
§ 21 ods.1 
 písm. b) 

    
ods. 4

Daòová povinnos� pri dovoze tovaru vzniká

prepustením do colného režimu doèasné použitie s èiastoèným oslobodením od dovozného cla,

Ak daòová povinnos� pri dovoze tovaru vznikne pod¾a odseku 1 písm. c), daò sa zníži o sumu dane zaplatenej pri prepustení tovaru do colného režimu koneèné použitie alebo pri ukonèení colného režimu doèasné použitie s èiastoèným oslobodením od dovozného cla.
Ú

Èl. 146
1. Èlenské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:
c) dodanie tovaru autorizovaným organizáciám, ktoré ho vyvážajú zo Spoloèenstva ako súèas� svojej humanitárnej, charitatívnej alebo vzdelávacej èinnosti uskutoèòovanej mimo Spoloèenstva;
N
návrh zákona
§ 47 ods.13
Oslobodené od dane je bezodplatné dodanie tovaru formou daru poskytnutého na základe darovacej zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na úèel vývozu tovaru mimo územia Európskej únie ako súèas� humanitárnej a dobroèinnej èinnosti. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za každý kalendárny rok do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka predloží Finanènému riadite¾stvu Slovenskej republiky
a) zoznam darovacích zmlúv o poskytnutí daru na základe darovacej zmluvy uzatvorenej medzi platite¾om a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok,
b) zoznam evidenèných èísiel colných vyhlásení o vývoze tovaru darovaného platite¾om za príslušný kalendárny rok.
Ú

Èl.
151
1. Èlenské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:
c) dodanie tovaru a poskytovanie služieb v èlenskom štáte, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, urèených na použitie ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami tejto zmluvy, alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální, pokia¾ sa ozbrojené sily podie¾ajú na spoloènom obrannom úsilí;

N
222/2004
a návrh zákona
§63 ods. 1
Ozbrojené sily iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúèastneným štátom v Partnerstve za mier, majú nárok na vrátenie dane zaplatenej v cenách tovarov a služieb urèených na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobenie ich stravovacích zariadení, ak sa tieto ozbrojené sily podie¾ajú na spoloènom obrannom úsilí.



Èl. 306 - 310
Èlánok 306
1. Èlenské štáty uplatòujú osobitnú úpravu DPH v súlade s touto kapitolou na transakcie cestovných kancelárií, ak tieto cestovné kancelárie vo vz�ahu k zákazníkom vystupujú vo vlastnom mene a ak na uskutoènenie cesty využívajú tovar dodaný a služby poskytnuté inými zdanite¾nými osobami. 
Táto osobitná úprava sa nevz�ahuje na cestovné kancelárie, ktoré konajú len ako sprostredkovatelia a na ktoré sa na úèely výpoètu základu dane vz�ahuje písm. c) prvého odseku èlánku 79.
2. Na úèely tejto kapitoly sa za cestovnú kanceláriu považujú aj cestovné agentúry.
Èlánok 307
Transakcie, ktoré cestovná kancelária uskutoèní v súlade s podmienkami ustanovenými v èlánku 306 na uskutoènenie cesty, sa považujú za poskytnutie jednej služby cestovnej kancelárie zákazníkovi. 
Táto jedna služba sa zdaní v èlenskom štáte, v ktorom má cestovná kancelária zriadené sídlo svojej ekonomickej èinnosti alebo stálu prevádzkareò, odkia¾ služby poskytla.
Èlánok 308
Základom dane a cenou bez DPH pre jednu službu poskytnutú cestovnou kanceláriou je v zmysle èlánku 226 bodu 8 prirážka cestovnej kancelárie, t. j. rozdiel medzi celkovou sumou bez DPH, ktorú zaplatí zákazník, a skutoènými nákladmi cestovnej kancelárie za tovary a služby, ktoré dodajú a poskytnú iné zdanite¾né osoby, ak tieto transakcie priamo slúžia v prospech zákazníka.
Èlánok 309
Ak sú transakcie, ktorými poverí cestovná kancelária iné zdanite¾né osoby, uskutoèòované týmito osobami mimo Spoloèenstva, služby cestovnej kancelárie sa považujú za sprostredkovate¾skú èinnos� oslobodenú od dane pod¾a èlánku 153. 
Ak sa transakcie uvedené v prvom odseku uskutoèòujú súèasne v rámci Spoloèenstva a mimo neho, je možné oslobodi� od dane len tú èas� služby cestovnej kancelárie, ktorá sa týka transakcií uskutoèòovaných mimo územia Spoloèenstva.
Èlánok 310
DPH, ktorú cestovnej kancelárii úètujú iné zdanite¾né osoby z transakcií, ktoré sú uvedené v èlánku 307 a ktoré priamo slúžia v prospech zákazníka, nie je možné v žiadnom èlenskom štáte odpoèíta� ani vráti�.
N
návrh zákona














222/2004 a návrh zákona






návrh zákona









§ 65 ods. 1 














§ 65 ods. 3







§ 65 ods. 4











Platite¾, ktorý obstaráva od iných zdanite¾ných osôb tovary a služby cestovného ruchu (ïalej len „služby cestovného ruchu“) a pri predaji vystupuje voèi zákazníkom vo vlastnom mene (ïalej len "cestovná kancelária"), je povinný uplatòova� osobitnú úpravu pod¾a odsekov 2 až 9. Služby cestovného ruchu obstarané od iných zdanite¾ných osôb sa považujú za dodanie jednej služby cestovnou kanceláriou zákazníkovi a táto služba je predmetom dane v èlenskom štáte, v ktorom má cestovná kancelária sídlo alebo prevádzkareò, z ktorej službu dodala.

Základom dane pri predaji služieb cestovného ruchu je kladný rozdiel medzi celkovou predajnou cenou požadovanou od zákazníka a súètom cien služieb cestovného ruchu obstaraných od iných osôb vrátane vlastnej služby cestovnej kancelárie. Tento rozdiel predstavuje prirážku cestovnej kancelárie, ktorá sa považuje za cenu s daòou.

Ak cestovná kancelária dodáva vlastnú službu, na úèely výpoètu dane pod¾a odseku 3 zahrnie do celkovej predajnej ceny požadovanej od zákazníka túto službu s daòou, prièom pri dodaní vlastnej služby jej vzniká osobitne daòová povinnos�.
Ú


LEGENDA:
V ståpci (1):
È – èlánok
O – odsek
V – veta
P – èíslo (písmeno)

V ståpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnos�ou vo¾by
D – transpozícia pod¾a úvahy (dobrovo¾ná)
n.a. – transpozícia sa neuskutoèòuje
V ståpci (5):
È – èlánok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (èíslo)
V ståpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpeèenou inštitucionálnou  infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
È – èiastoèná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani èiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovate¾nos� (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebra�)






