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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že boj proti daňovým únikům spadá do značné míry do pravomoci 
členských států; vzhledem k volnému pohybu zboží a služeb v rámci trhu Společenství je 
však pro členské státy obtížné bojovat proti těmto únikům jednotlivě,

B. vzhledem k tomu, že články 10 a 280 Smlouvy o ES žádají od členských států, aby přijaly 
vhodná opatření k plnění povinností, které vyplývají z této smlouvy, a aby koordinovaly 
svou činnost zaměřenou na ochranu finančních zájmů Společenství,

C. vzhledem k tomu, že daňové úniky představují celosvětově rostoucí problém a na úrovni 
EU odhadem činí 2 až 2,5 % HDP, což je 200 až 250 miliard EUR1,

1. zdůrazňuje, že boj proti daňovým únikům nemůže být veden izolovaně; zdůrazňuje 
zřejmou nezbytnost koordinovaného přístupu Společenství, posilujícího spolupráci mezi 
členskými státy a také spolupráci se třetími zeměmi;

2. poukazuje na to, že podvod typu kolotoč (tj. podvod, kdy chybí obchodní článek) je často 
páchán přeshraničně mezi několika členskými státy podvodným zpětným dovážením 
a zpětným vyvážením zboží;

3. bere na vědomí, že Komise nyní hledá způsoby, jak minimalizovat daňové úniky úpravou 
stávajícího systému DPH, přičemž navrhuje využít systém přenesení daňových 
povinností;

4. staví se kriticky k mechanismu přenesení daňových povinností a pilotním projektům 
plánovaným v tomto smyslu; domnívá se, že dobrovolný mechanismus přenesení 
daňových povinností by vedl ke dvěma paralelně existujícím systémům DPH, což by 
v konečném důsledku mohlo vytvořit složitější fiskální prostředí, mít za následek právní 
nejistotu a negativní dopad na podnikatelské prostředí, především na malé a střední 
podniky;

5. vyzývá k pokračování v boji proti daňovým únikům a k jeho zintenzivnění posílením sítí 
spolupráce, které v současné době existují mezi členskými státy, a souběžným vytvářením 
inovativních opatření na úrovni EU, aniž by pro dotyčné orgány a plátce daní 
představovala zbytečnou byrokratickou zátěž; v tomto smyslu vítá poslední návrhy 
Komise, kterými se mění směrnice o DPH a nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH 
(KOM(2008)0147);

6. vyzývá k vytvoření pracovní skupiny se zaměřením na hodnocení možných způsobů 
koordinování přeshraničního boje s daňovými úniky do konce stávajícího volebního 
období.

                                               
1 Tiskové sdělení Komise: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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