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VŠEOBECNÁ DAŇOVÁ POLITIKA

Právomoc zdaňovať je v rukách členských štátov, pričom EÚ má iba obmedzené
právomoci. Keďže daňová politika EÚ je zameraná na hladké fungovanie vnútorného
trhu, harmonizácia nepriameho zdaňovania sa riešila skôr než priame zdaňovanie.
V poslednom čase sa boj proti škodlivým daňovým únikom a vyhýbaniu sa
daňovým povinnostiam stal prioritou politiky. Daňové opatrenia musia členské štáty
prijímať jednomyseľne. Európsky parlament má právo byť konzultovaný v daňových
záležitostiach, v otázkach súvisiacich s rozpočtom je dokonca spoluzákonodarcom.

PRÁVNY ZÁKLAD

Kapitola o daňových ustanoveniach (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 fiškálne ustanovenia nepodliehajú
riadnemu legislatívnemu postupu; ďalšie ustanovenia s významom pre daňovú politiku,
ktoré odkazujú na voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu (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 aj v daňových veciach.
Hlavnou črtou ustanovení EÚ o daniach, pokiaľ ide o prijímanie aktov, je skutočnosť,
že Rada rozhoduje o návrhu Komisie jednomyseľne, pričom s Parlamentom
konzultuje. Prijaté ustanovenia v oblasti daní zahŕňajú smernice, ktorými sa
aproximujú vnútroštátne ustanovenia, a rozhodnutia Rady. S pevným presvedčením,
že zachovanie jednomyseľnosti pre všetky rozhodnutia v oblasti zdaňovania sťažuje
dosiahnutie úrovne daňovej koordinácie, ktorú Európa potrebuje, predložila Komisia
návrhy na prechod k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v niektorých oblastiach
zdaňovania. To však členské štáty zamietli.
Priame zdaňovanie označuje dane vyberané z príjmu, majetku a kapitálu fyzických
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 sústreďuje
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 dane, dovozné clá, dane z energie a ďalšie
environmentálne dane. Keďže vývoj daňových ustanovení EÚ je zameraný na hladké
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fungovanie jednotného trhu, harmonizácia nepriameho zdaňovania sa riešila 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 a nedávno v publikácii s názvom
Taxation – promoting the internal market and economic growth: towards simple, fair
and efficient taxation in the European Union (Zdaňovanie – podpora vnútorného
trhu a hospodárskeho rastu: smerom k jednoduchému, spravodlivému a účinnému
zdaňovaniu v Európskej únii). Právomoc zaviesť, zrušiť alebo upraviť dane zostáva
v rukách členských štátov. Každý členský štát si môže slobodne vybrať daňový systém,
ktorý považuje za najvhodnejší, ak je tento systém v súlade s pravidlami EÚ V tomto
rámci sú hlavnými prioritami daňovej politiky EÚ odstránenie daňových prekážok pre
cezhraničnú hospodársku činnosť, boj proti škodlivej daňovej konkurencii a daňovým
únikom a podpora užšej spolupráce medzi daňovými správami v zabezpečovaní
kontroly a boji proti podvodom Zvýšená koordinácia daňovej politiky by zabezpečila,
aby daňové politiky členských štátov podporovali širšie politické ciele EÚ stanovené
v Akte o jednotnom trhu. Zdaňovanie je okrem toho jednou z kľúčových politík
monitorovaných prostredníctvom európskeho semestra, ročného cyklu koordinácie
hospodárskych politík; niekoľkých odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydávaných
členským štátom sa pravidelne venuje boju proti agresívnemu daňovému plánovaniu,
daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

INICIATÍVY A POKROK

Vo výročnej správe Komisie o zdaňovaní sa uvádzajú výsledky EÚ a otázky v oblasti
daní, ktoré ešte treba riešiť. Boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým
únikom a daňovým podvodom na úrovni EÚ aj na celosvetovej úrovni zostáva na
popredných miestach programov inštitúcií EÚ. Inde sa pokračovalo v práci na tom,
aby zdaňovanie právnických osôb v EÚ bolo spravodlivejšie a lepšie prispôsobené
modernému digitálnemu hospodárstvu na vnútornom trhu. Medzi hlavné iniciatívy
patria:
— v smernici o opatreniach proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (prijatej

v roku 2016 a zmenenej v roku 2017) sa stanovujú pravidlá proti praktikám
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré priamo ovplyvňujú fungovanie
vnútorného trhu, a riešia sa hybridné nesúlady s krajinami mimo EÚ,

— smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní (DAC), ktorá bola zavedená
v roku 2011 s cieľom zlepšiť výmenu daňových informácií, bola v posledných
rokoch niekoľkokrát zmenená, naposledy 22. marca 2021 smernicou DAC 7,
ktorú je ešte potrebné implementovať (pozri ďalej). Najnovšie zmeny sa predtým
vykonali smernicou DAC 6, ktorá bola prijatá 25. mája 2018. Táto smernica
obsahuje požiadavku, aby sprostredkovatelia, ako sú konzultanti, právnici alebo
finančné inštitúcie, oznamovali určité daňové opatrenia miestnym daňovým
orgánom, ktoré by si potom mali automaticky vymieňať informácie zozbierané
v celej EÚ,
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— Komisia 15. júla 2020 prijala daňový balík pre spravodlivé a jednoduché
zdaňovanie, ktorý pozostáva z troch samostatných, ale doplňujúcich sa iniciatív:
1. akčný plán pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu obnovy
súbor 25 iniciatív, ktoré má Komisia prijať a realizovať do roku 2024, aby sa bolo
zdaňovanie stalo spravodlivejšie, jednoduchšie a lepšie prispôsobené moderným
technológiám; 2. revízia smernice o administratívnej spolupráci (DAC7), ktorú
Rada formálne prijala 22. marca 2021, a ktorej cieľom je zabezpečiť, aby si členské
štáty automaticky vymieňali informácie o príjmoch, ktoré predávajúci vytvárajú na
digitálnych platformách, bez ohľadu na to, či sa platforma nachádza v EÚ alebo nie;
návrh na ďalšiu revíziu smernice o administratívnej spolupráci (DAC8) s cieľom
riešiť výmenu informácií o kryptoaktívach a elektronických peniazoch, na ktorom
sa stále pracuje; a 3. oznámenie o dobrej správe v daňových záležitostiach v EÚ
aj mimo nej,

— Komisia 18. mája 2021 uverejnila oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí,
v ktorom vyzvala na začlenenie opatrení EÚ v oblasti zdaňovania podnikov do
komplexného daňového programu EÚ a navrhuje súbor opatrení na zabezpečenie
spravodlivého a účinného zdaňovania. V oznámení sa podporuje aj návrh
dlhodobejšieho rámca zdaňovania podnikov (BEFIT – Podnikanie v Európe:
Rámec pre zdaňovanie príjmov), prechod na spoločný súbor daňových pravidiel
a zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia práv na zdaňovanie medzi členskými
štátmi,

— Od 1. januára 2018 nadobudli účinnosť nové pravidlá, ktoré členským štátom
ukladajú povinnosť poskytnúť daňovým orgánom prístup k údajom zozbieraným na
základe právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Smernice
proti praniu špinavých peňazí – AMLD4 a AMLD5 – cieľom je zabrániť využívaniu
európskeho finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania
terorizmu. Účelom je zaistiť, aby mali vnútroštátne daňové orgány priamy prístup
k informáciám o skutočných vlastníkoch spoločností, zvereného majetku a iných
subjektov, ako aj záznamom o povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientom
spoločností. Cieľom pravidiel je tiež umožniť daňovým orgánom rýchlo a účinne
reagovať na prípady daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam.

Legislatívny návrh o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorý Komisia predložila
v júli 2021, zahŕňa:
— nový návrh o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania

špinavých peňazí alebo financovania terorizmu,

— návrh na zriadenie Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu
terorizmu,

— návrh nariadenia o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov
a určitých kryptoaktív.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament vo všeobecnosti schvaľuje široké línie programov Komisie
v oblasti zdaňovania, pričom boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom a praniu
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špinavých peňazí predstavuje politickú prioritu súčasného a uplynulého legislatívneho
obdobia. Odporúčania Parlamentu v tejto oblasti boli prínosom pre prácu viacerých ad
hoc výborov.
Predovšetkým Výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru
alebo účinku (TAXE) upozornil na zjavný paradox: že slobodná súťaž v daňových
záležitostiach a nedostatočná spolupráca medzi členskými štátmi viedli k oddeleniu
miest, kde sa vytvára hodnota, a zdaňujú sa zisky, čo má za následok narúšanie
základu dane z príjmov právnických osôb a straty príjmov v rôznych krajinách, z ktorých
niektoré boli tiež predmetom úsporných opatrení.
Vzhľadom na aféry Panama Papers a LuxLeaks, ktoré odhalili potrebu väčšej
spolupráce a transparentnosti na celosvetovej úrovni, výbor TAXE 2 nadviazal na prácu
výboru TAXE. Parlament vo svojej záverečnej správe ako uznesenie zo 6. júla 2016
vyzval, aby sa sankcie voči nespolupracujúcim daňovým jurisdikciám zahrnutým
na čiernej listine daňových rajov uplatňovali aj na spoločnosti, banky a účtovnícke
a právnické firmy, a to s možnosťou zrušenia ich podnikateľských licencií. Zdôraznil
negatívne dôsledky patentových kolónok, ktoré sú vo väčšine prípadov využívané
nadnárodnými spoločnosťami na účely vyhýbania sa daňovým povinnostiam.
Výbor pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové
úniky (PANA) vychádzal z práce výborov TAXE a TAXE 2 a uznesenia Parlamentu
z decembra 2015 o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie
do politík dane z príjmov právnických osôb, v ktorom sa identifikovali regulačné
a monitorovacie problémy pri riešení daňových otázok.
Cieľom výboru TAX3 – Výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým
povinnostiam a daňové úniky – bolo pokračovať v práci výborov TAXE, TAXE 2 a PANA
a vyšetrovať otázky týkajúce sa digitálneho zdaňovania, vnútroštátnych programov
štátnej pomoci a podvodov v oblasti DPH.
Jeho záverečnú správu prijal Parlament na plenárnej schôdzi 26. marca 2019.
Zdôraznil naliehavú a neustálu potreba reformovať pravidlá, aby medzinárodné,
európske a vnútroštátne daňové systémy boli vhodné pre nové hospodárske, sociálne
a technologické výzvy 21. storočia; Zhodnotil, že existuje naliehavá a neustála potreba
reformovať pravidlá, aby medzinárodné, európske a vnútroštátne daňové systémy
boli vhodné pre nové hospodárske, sociálne a technologické výzvy 21. storočia;
Poslanci privítali skutočnosť, že Komisia počas uplynulého volebného obdobia
predložila 26 legislatívnych návrhov zameraných na odstránenie niektorých medzier,
zlepšenie boja proti finančným trestným činom a agresívnemu daňovému plánovaniu
a zvýšenie účinnosti výberu daní a spravodlivosti v oblasti daní. Vyjadrili však
hlboké poľutovanie nad nedostatočným pokrokom Rady v prípade dôležitých iniciatív
v súvislosti s reformou dane z príjmu právnických osôb, ktoré ešte neboli dokončené
pre nedostatok skutočnej politickej vôle. Vyzvali na urýchlené prijatie iniciatív EÚ,
ktoré ešte neboli finalizované, a na dôkladné monitorovanie vykonávania s cieľom
zabezpečiť efektívnosť a riadne presadzovanie a držať krok s všestrannosťou
daňových podvodov, daňových únikov a agresívneho daňového plánovania. Napokon
poslanci konštatovali, že EÚ by mala prijať rozsiahlu stratégiu, ktorou by sa príslušnými
politikami podporovali členské štáty, aby upustili od svojich súčasných škodlivých
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daňových systémov a prešli na daňový systém zlučiteľný s právnym rámcom EÚ
a duchom zmlúv EÚ.
V septembri 2020 bol zriadený Podvýbor pre daňové záležitosti (FISC) Výboru pre
hospodárske a menové veci s cieľom pokračovať v boji proti vyhýbaniu sa daňovým
povinnostiam, ktorému sa Parlament venoval počas svojho predchádzajúceho
volebného obdobia. Jeho cieľom je usilovať sa o to, aby Parlament podporoval
spravodlivé zdaňovanie na vnútroštátnej úrovni, na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni.
Okrem toho vzhľadom na výzvu podporovať udržateľnú hospodársku obnovu v súlade
s Európskou zelenou dohodou je úlohou výboru pomáhať pri vytváraní jednoduchšej,
efektívnejšej a udržateľnejšej daňovej politiky EÚ. Parlament už prijal dve uznesenia
na základe správ podvýboru FISC:
— uznesenie z 15. februára 2022 o vplyve vnútroštátnych daňových reforiem

na hospodárstvo EÚ. Okrem iných záverov uvítal historickú dohodu, ktorú
dosiahli Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a skupina
G20, o reforme medzinárodného daňového systému s cieľom zabezpečiť
spravodlivejšie rozdelenie ziskov a zdaňovacieho práva medzi krajinami
v súvislosti s najväčšími nadnárodnými spoločnosťami, vrátane čiastočného
prerozdelenia daňových práv do krajín, v ktorých sa vytvára hodnota, a zavedenia
globálnej minimálnej efektívnej sadzby dane vo výške 15 %,

— uznesenie z 21. októbra 2021 o Pandora Papers: vplyv na úsilie o boj proti
praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.
Týmto uznesením Parlament vyzval EÚ, aby odstránila medzery, ktoré umožňujú
rozsiahle vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, pranie špinavých peňazí a daňové
úniky. Vyzval tiež Komisiu, aby podnikla právne kroky proti členským štátom, ktoré
riadne nevykonávajú existujúce právne predpisy.

Jost Angerer
08/2022
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