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TABUĽKA  ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY  2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení
Smernica EÚ
SMERNICA RADY  2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní poh¾adávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ïalších opatrení
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon è. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finanèných poh¾adávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 531/2011 Z. z. (ïalej „466/2009“)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopåòa è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony  (ïalej „návrh zákona“)
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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. 13 ods.1 prvý pododsek 
Na účely vymáhania v dožiadanom členskom štáte sa s každou pohľadávkou, v súvislosti s ktorou sa podala žiadosť o vymáhanie, zaobchádza tak, akoby išlo o pohľadávku dožiadaného členského štátu, pokiaľ nie je v tejto smernici ustanovené inak. Ak sa v tejto smernici neustanovuje inak, dožiadaný orgán využíva právomoci a postupy stanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach dožiadaného členského štátu, ktoré sa vzťahujú na pohľadávky týkajúce sa rovnakej, alebo ak rovnaká neexistuje, podobnej dane alebo podobného poplatku.
N
466/2009 a návrh zákona èl. II
§ 4 ods.3
Daòový úrad a colný úrad pri poskytovaní medzinárodnej pomoci pod¾a tohto zákona postupujú pod¾a osobitných predpisov, 7) ak tento zákon neustanovuje inak.
Ú

Èl. 18 ods.1
Dožiadaný orgán nie je povinný poskytova� pomoc ustanovenú v èlánkoch 10 až 16, ak by vymáhanie poh¾adávky z dôvodu situácie dlžníka spôsobilo vážne ekonomické alebo sociálne �ažkosti v dožiadanom èlenskom štáte, pokia¾ takúto výnimku pri vnútroštátnych poh¾adávkach umožòujú zákony, iné právne predpisy a správne postupy platné v tomto èlenskom štáte.
N
466/2009 a návrh zákona èl. II
§ 11 ods.1
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže zamietnu� žiados� pod¾a § 8 alebo § 10, ak sa pri vymáhaní poh¾adávky preukáže, že vymáhanie poh¾adávky by mohlo ma� pre dlžníka alebo ïalšieho dlžníka, ktorým je fyzická osoba, alebo príslušníkov jeho rodiny nepriaznivé následky.
Ú

Èl. 18 ods.2 prvý pododsek
Dožiadaný orgán nie je povinný poskytova� pomoc ustanovenú v èlánku 5 a èlánkoch 7 až 16, ak sa pôvodná žiados� o pomoc pod¾a èlánku 5, 7, 8, 10 alebo 16 týka poh¾adávok, pri ktorých medzi dátumom splatnosti poh¾adávky v dožadujúcom èlenskom štáte a dátumom pôvodnej žiadosti o pomoc uplynulo viac ako pä� rokov.
N
návrh zákona èl. II
§ 11 ods.2 pís.b)
Príslušný orgán Slovenskej republiky
b) zamietne žiados� pod¾a § 6 až 8, § 9b ods. 1 alebo § 10 aj, ak medzi dòom, keï sa poh¾adávka stala splatnou pod¾a právneho predpisu èlenského štátu, a dòom, keï žiados� príslušného orgánu èlenského štátu bola doruèená príslušnému orgánu Slovenskej republiky, uplynulo viac ako pä� rokov.
Ú

Èl. 18 ods.3
Èlenský štát nie je povinný poskytova� pomoc, ak celková suma poh¾adávok upravených v tejto smernici, v súvislosti s ktorými sa žiada po pomoc, je nižšia ako 1 500 EUR.
D
návrh zákona èl. II
§ 11 ods.2 pís.a)
Príslušný orgán Slovenskej republiky
a) môže zamietnu� žiados� pod¾a § 8 a § 9b ods. 1, ak celková suma poh¾adávky je nižšia ako 1 500 eur,

Ú



LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)

V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
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)




