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VŠEOBECNÁ DAŇOVÁ POLITIKA

Právomoc vyberať dane patrí k základným prvkom zvrchovanosti členských štátov, ktoré
v tejto oblasti preniesli na Úniu len obmedzené právomoci. Vývoj daňových ustanovení
EÚ je zameraný na hladké fungovanie vnútorného trhu, pričom harmonizácia nepriamych
daní bola riešená skôr a vo väčšom rozsahu než priame zdaňovanie. Popri týchto snahách
EÚ zintenzívňuje boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, ktoré
predstavujú hrozbu pre spravodlivú hospodársku súťaž a sú príčinou významného výpadku
daňových príjmov. Podľa zmluvy musia byť daňové opatrenia prijaté členskými štátmi
jednomyseľne. Daňovú politiku do značnej miery ovplyvňuje judikatúra Európskeho súdneho
dvora, pričom Európsky parlament má v tejto oblasti len právo byť konzultovaný, s výnimkou
rozpočtových otázok, pri ktorých sa ako zložka rozpočtového orgánu delí o rozhodovacie
právomoci s Radou.

PRÁVNY ZÁKLAD

Kapitola ustanovení o daniach (články 110 – 113) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),
ktorá sa týka harmonizácie právnych predpisov o daniach z obratu, spotrebných daniach a iných
podobách nepriameho zdaňovania; kapitola o aproximácii právnych predpisov (články 114 –
118 ZFEÚ), ktorá sa týka daní, ktoré majú nepriamy účinok na zriadenie vnútorného trhu,
pričom ustanovenia o daniach nepodliehajú riadnemu legislatívnemu postupu; iné ustanovenia
s významom pre daňovú politiku, ktoré odkazujú na voľný pohyb osôb (články 45 – 66 ZFEÚ),
životné prostredie články 191 – 192 ZFEÚ) a hospodársku súťaž (články 107 – 109 ZFEÚ).
Posilnená spolupráca (články 326 – 334 ZFEÚ) sa môže použiť v daňových veciach. Hlavnou
vlastnosťou ustanovení EÚ o daniach, pokiaľ ide o prijímanie aktov, je skutočnosť, že Rada
rozhoduje o návrhu Komisie jednomyseľne, pričom s Parlamentom iba konzultuje. Prijaté
ustanovenia v oblasti daní zahŕňajú smernice, ktorými sa aproximujú vnútroštátne ustanovenia,
a rozhodnutia Rady.
Priame zdaňovanie označuje dane vyberané z príjmu, majetku a kapitálu fyzickýh alebo
právnických osôb. Daň z príjmu fyzických osôb nie je regulovaná ustanoveniami EÚ (činnosť
EÚ v tejto oblasti vychádza z judikatúry Európskeho súdneho dvora). Činnosť EÚ v oblasti
dane z príjmu právnických osôb je rozvinutejšia, hoci sa sústredí iba na opatrenia spojené so
zásadami jednotného trhu. Nepriame zdaňovanie pozostáva z daní, ktoré sa nevyberajú z príjmu
alebo majetku. Patrí do neho daň z pridanej hodnoty (DPH), spotrebné danie, dane z dovozu,
dane z energie a ďalšie environmentálne dane. Vývoj daňových ustanovení EÚ je zameraný na
hladké fungovanie vnútorného trhu, pričom harmonizácia nepriamych daní bola riešená skôr
a vo väčšom rozsahu než priame zdaňovanie.

CIELE

Stratégia daňovej politiky EÚ je vysvetlená v oznámení Komisie s názvom Daňová politika
v Európskej únii – priority na ďalšie roky (COM(2001)0260). Pod podmienkou, že členské
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štáty dodržiavajú pravidlá EÚ, si môže každý z nich slobodne vybrať daňový systém,
ktorý považuje za najvhodnejší. V tomto rámci sú hlavnými prioritami daňovej politiky EÚ
odstránenie daňových prekážok pre cezhraničnú hospodársku činnosť, boj proti škodlivej
daňovej konkurencii[1] a podpora väčšej spolupráce medzi daňovými správami v zabezpečovaní
kontroly a boji proti podvodom. Väčšia koordinácia daňovej politiky by zabezpečila, aby daňové
politiky členských štátov podporovali širšie ciele politiky EÚ, ako sú najnovšie stanovené
v stratégii Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Správy o činnosti v oblasti daní[2] , ktoré uverejňuje Komisia, uvádzajú výsledky EÚ v oblasti
daní a otázky, ktoré ešte treba riešiť. Najnovšia správa (za rok 2013) sa týka priameho
a nepriameho zdaňovania, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov, daňových
rozhodnutí o štátnej pomoci a konaní o porušení predpisov
Oznámenie Komisie o odstránení cezhraničných daňových prekážok pre občanov EÚ
(COM(2010)0769) načrtáva najzávažnejšie problémy v oblasti daní, s ktorými sa stretávajú
občania EÚ pri situáciách s cezhraničným prvkom (napr. diskriminácia, dvojité zdanenie,
problémy s nárokmi na vrátenie daní a zložité získavanie informácií o zahraničných daňových
predpisoch). Určité koordinované opatrenia na odstránenie daňových prekážok a nedostatkov sa
dosiahli v oblasti zdaňovania podnikov, DPH, spotrebných daní a daní z motorových vozidiel.
Prijali sa aj opatrenia na boj proti daňovým únikom, a to prostredníctvom smernice o zdaňovaní
príjmu z úspor (2003/48/ES) a smerníc stanovujúcich vzájomnú pomoc medzi daňovými
správami. Komisia tiež začala aktívnejšie podávať žaloby na členské štáty, ktorých vnútroštátne
daňové pravidlá alebo postupy nie sú v súlade so zmluvou.
Medzi významné iniciatívy v oblasti politiky nepriameho zdanenia patria: zelená kniha
o budúcnosti DPH (COM(2010)0695) a následné oznámenie o reforme systému DPH
(COM(2011)0851); návrh smernice (COM(2011)0169) o zmene smernice o zdaňovaní
energie (2003/96/ES) s cieľom dosiahnuť vhodnejšie zdaňovanie energie v EÚ, doplnený
oznámením (COM(2011)0168); Smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej
dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami; návrh Komisie na smernicu o daniach
súvisiacich s osobnými automobilmi (COM(2005)0261); smernica 2006/112/ES o spoločnom
systéme DPH; a mnohé jednotlivé opatrenia týkajúce sa spotrebných daní (napr. z alkoholu,
tabaku a energie).
Činnosť v oblasti politiky priameho zdaňovania sa doteraz zameriavala ma harmonizáciu
zdaňovania podnikov prostredníctvom smernice o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi
(77/799/EHS), smernice o refundácii pohľadávok (76/308/EHS), smernice o spoločnom
systéme zdaňovania pri zlúčeniach (90/434/EHS), smernice o spoločnom systéme zdanenia
uplatniteľnom v prípade materských a dcérskych spoločností rôznych členských štátov (90/435/
EHS), arbitrážneho dohovoru o zabránení dvojitému zdaňovaniu (90/436/EHS) a smernice
o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov
(2003/49/ES) a návrhu na spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb,
ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá pre podniky pôsobiace v EÚ na výpočet ich zdaniteľných
ziskov (COM(2011)0121). Pokiaľ ide o zdanenie fyzických osôb, medzi opatrenia, ktoré
treba spomenúť, patrí smernica o zdaňovaní úrokov (2003/48/ES) a oznámenia o zdaňovaní
dividend (COM(2003)0810) a o odstránení daňových prekážok pri cezhraničnom vyplácaní
zamestnaneckých dôchodkov (COM(2001)0214), návrh na daň z finančných transakcií

[1]Pozri správu skupiny Rady pre kódex správania z 23. novembra 1999 pre Radu ECOFIN o kódexe správania
(zdanenie podnikov) (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
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(COM(2011)0594) a smernica 2008/7/ES o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu. Mnoho
rozhodnutí týkajúcich sa priameho zdaňovania občanov EÚ vydal Súdny dvor.
Jednou z najdôležitejších otázok daňovej politiky EÚ je boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu
sa daňovej povinnosti, ktoré sa stalo prioritou Komisie[3]. Boj proti daňovým podvodom
a únikom zahŕňa priame zdaňovanie (najmä opatrenia na boj proti škodlivým daňovým
praktikám) a nepriame zdaňovanie (nezaplatená DPH). Spolieha sa najmä na zdieľanie
informácií. Ročné straty daňových príjmov v EÚ v dôsledku daňových únikov a vyhýbaniu sa
daňovej povinnosti dosahujú 1 bilión EUR, čo predstavuje hrozbu pre spravodlivú hospodársku
súťaž a obrovskú stratu štátnych príjmov. Na boj proti daňovým podvodom Komisia prijala
akčný plán (COM(2012)0722) a dve odporúčania, jedno o agresívnom daňovom plánovaní
(C(2012)8806) a druhé o podpore dobrej správe v daňových záležitostiach (C(2012)8805).
Nadväzovali na oznámenie z júna 2012 o konkrétnych spôsoboch posilnenia boja proti daňovým
podvodom a daňovým únikom (COM(2012)351).
V máji 2013 Rada prijala závery o daňových únikoch a daňových podvodoch[4], pričom
zdôraznila potrebu spojiť úsilie na vnútroštátnej úrovni, úrovni EÚ a globálnej úrovni a potvrdila
podporu práci vykonávanej v rámci krajín G8, G20 a OECD v oblasti automatickej výmeny
informácií. Rada pri tej istej príležitosti tiež diskutovala o revízii smernice o zdaňovaní úspor,
ktorej cieľom je rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice na všetky druhy príjmov z úspor, ako aj
produkty, z ktorých plynú úroky. Rada prijala 24. marca 2014 smernicu, ktorou sa mení smernica
EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor (2003/48/ES). Zmenená smernica rozšíri rozsah pôsobnosti
súčasných pravidiel s cieľom odstrániť určité medzery posilnením pravidiel EÚ o výmene
informácií o príjmoch z úspor a umožnením, aby členské štáty účinnejšie postihovali daňové
podvody a úniky. Členské štáty majú čas do 1. januára 2016, aby prijali vnútroštátne právne
predpisy potrebné na splnenie smernice.
Sprísnenie predpisov EÚ o agresívnom daňovom plánovaní (transakcie podliehajúcich
transferovému oceňovaniu, platby vnútri skupiny), predchádzanie škodlivej daňovej
konkurencii a zlepšovanie dodržiavania pravidiel DPH môže uzatvoriť tieto daňové medzery.
Tieto medzery sa posudzujú tiež v rámci legislatívneho procesu EÚ. Dosiahol sa napríklad
pokrok v oblasti zdaňovania platieb v rámci skupiny a zaobchádzania s transakciami
podliehajúcimi transferovému oceňovaniu[5]. Zavedením spoločného konsolidovaného základu
dane z príjmu právnických osôb by mohlo odstrániť mnohé možnosti plánovania spolu
s väčšinou daňových prekážok ovplyvňujúcich hospodársku účinnosť vnútorného trhu. Návrh
je na rokovacom stole už tri roky bez akéhokoľvek pokroku. Očakáva sa však, že rokovania sa
pohnú v reakcii na obavy z využívania daňových rozhodnutí, z ktorých profitujú nadnárodné
spoločnosti.
Na medzinárodnej úrovni pokročilo zdieľanie informácií. Dohoda z 29. októbra 2014 o skorom
uplatňovaní nového globálneho štandardu OECD pre automatickú výmenu informácií (AEOI)
stanovuje že informácie, ktoré signatári (50 krajín vrátane 28 členských štátov EÚ) budú
zbierať od 31. decembra 2015, sa začnú vymieňať v roku 2017 namiesto roku 2018. Zákon
USA o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov z roku 2010 (FACTA)
zahŕňa podobné prvky ako štandard OECD. Členské štáty EÚ budú uplatňovať AEOI v roku
2017 v rámci revidovanej smernice o administratívnej spolupráci, ktorá je zameraná na
transpozíciu globálneho štandardu OECD o AEOI do právnych predpisov EÚ, ako bolo

[3]Pozri list z 12. novembra 2014 predsedu Komisie Junckera a podpredsedu Timmermansa príslušným predsedom
Rady a Parlamentu.
[4]Dokument Rady 9405/13.
[5]Napríklad v smernici Rady 2014/86/EÚ, ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania
uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (zdaňovanie
platieb vnútri skupiny).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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dohodnuté v Rade 14. októbra 2014. Ustanovenia smernice EÚ o dani z úspor sú obmedzenejšie
a budú pozastavené po tom, ako sa začne uplatňovať AEOI.
Akčný plán G20/OECD o narúšaní daňových základov a presunoch zisku rieši medzery vo
vnútroštátnych daňových systémoch, ktoré využívajú nadnárodné spoločnosti na to, aby sa vyhli
plateniu daní alebo znížili svoj zdaniteľný príjem.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament vo všeobecnosti podporoval základné smerovanie programov Komisie v oblasti
zdaňovania. V rozličných správach uznal, že daňová súťaž môže byť „vo svojej podstate
účinným nástrojom znižovania vysokej úrovne zdaňovania“ a môže pomôcť pri znižovaní
administratívnej záťaže, zvyšovaní konkurencieschopnosti a modernizácii európskeho
sociálneho modelu. Potreba opatrení na úrovni EÚ sa identifikovala vo viacerých oblastiach:
odstránenie diskriminácie, dvojitého zdanenia a administratívnych prekážok; prechod ku
konečnému systému DPH, ktorý bude plne uplatňovať zásadu krajiny pôvodu; a podpora zásady
„znečisťovateľ platí“ pri zdaňovaní energie.
Zachovanie jednomyseľnosti pre všetky rozhodnutia v oblasti zdaňovania sťažuje dosiahnutie
úrovne daňovej koordinácie potrebnej pre EÚ, a preto Komisia predložila návrhy na prechod
k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou vo vzťahu k niektorým aspektom zdaňovania. Členské
štáty však s týmito návrhmi nesúhlasili.
Parlament prijal 2. februára 2010 správu o podpore dobrej správy v daňových záležitostiach[6],
v ktorej podporil zodpovednú daňovú politiku, transparentnosť a výmenu informácií na
všetkých úrovniach – národnej, európskej a celosvetovej – a spravodlivú daňovú súťaž.
12. decembra 2013 prijal Parlament uznesenie o výzve na prijatie merateľného a záväzného cieľa
v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ[7] na základe akčného
plánu Komisie na boj proti daňovým podvodom. Privítal úsilie Komisie o zintenzívnenie boja
proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu s cieľom
znížiť rozdiely v zdaňovaní.
25. marca 2015 prijal Parlament uznesenie o výročnej správe o daniach za rok 2014[8], ktoré
vypracoval Výbor pre hospodárske a menové veci. V uznesení sa uvádzajú tri prioritné oblasti
daňovej politiky EÚ: i) posilnenie prínosov vnútorného trhu prostredníctvom daňovej politiky;
ii) boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, agresívnemu daňovému plánovaniu
a daňovým rajom; a iii) presadzovanie realizovateľnej daňovej koordinácie na zabezpečenie
dlhodobej hospodárskej politiky orientovanej na rast
Uznesenie víta dohodu o automatickej výmene informácií a žiada konečné zrušenie bankového
tajomstva v EÚ do júna 2015. Vyzýva tiež na uzatvorenie dohôd o daniach s tretími krajinami do
30. júna 2015 a na koordinovanú činnosť na úrovni EÚ s cieľom presadiť uplatňovanie noriem
transparentnosti, pokiaľ ide o tretie krajiny, začlenením týchto noriem do budúcich obchodných
dohôd.
Dario Paternoster
05/2016

[6]Ú. v. EÚ C 341, 16.12.2010. s. 29.
[7]Prijaté texty, P7_TA(2013)0593.
[8]Prijaté texty, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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