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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže boj proti daňovým podvodom patrí vo veľkej miere do právomoci členských štátov; 
keďže v dôsledku voľného pohybu tovaru a služieb v rámci Spoločenstva je však pre 
členské štáty ťažké bojovať proti týmto podvodom jednotlivo,

B. keďže na základe článku 10 a 280 Zmluvy o ES sa od členských štátov vyžaduje, aby 
prijímali príslušné opatrenia na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy a aby 
koordinovali svoju činnosť s cieľom chrániť finančné záujmy Spoločenstva,

C. keďže daňové podvody sú rastúcim problémom celosvetového charakteru, pričom sa 
odhaduje, že predstavujú od 2 do 2,5 % HDP na úrovni EÚ, čo sa rovná 200 až 250 
miliardám EUR1, 

1. zdôrazňuje, že nie je možné bojovať proti daňovým podvodom osamotene; zdôrazňuje 
zjavnú potrebu koordinovaného prístupu Spoločenstva, ktorým by sa posilnila spolupráca 
medzi členskými štátmi a taktiež spolupráca s tretími krajinami;

2. poukazuje na skutočnosť, že podvody typu kolotoč (podvody s chýbajúcim obchodným 
subjektom) sú často páchané cezhranične medzi niekoľkými členskými štátmi podvodným 
opakovaným dovozom a vývozom tovaru;

3. berie na vedomie, že Komisia skúma spôsoby minimalizácie daňových podvodov úpravou 
súčasného systému DPH, pričom navrhuje systém prenesenia daňovej povinnosti;

4. zaujíma kritické stanovisko k mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a pilotným 
projektom, ktoré sa v tejto súvislosti plánujú realizovať; domnieva sa, že nepovinný 
mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti by viedol k systémom dvojitej DPH, ktoré 
by existovali súbežne, čo by malo za následok zložitejšie fiškálne prostredie a právnu 
neistotu a negatívny dosah na podnikateľské prostredie, najmä na malé a stredné podniky;

5. vyzýva na pokračovanie a zintenzívnenie boja proti daňovým podvodom posilnením sietí 
spolupráce, ktoré v súčasnosti existujú medzi členskými štátmi, a zároveň vypracovaním 
inovačných opatrení na úrovni EÚ bez toho, aby pre príslušné úrady a daňových 
poplatníkov predstavovali zbytočnú byrokratickú záťaž; v tejto súvislosti víta nedávne
návrhy Komisie na zmenu a doplnenie smernice o DPH a nariadenia o administratívnej 
spolupráci v oblasti DPH (KOM(2008)0147);

6. vyzýva na vytvorenie pracovnej skupiny zameranej na hodnotenie možných spôsobov 
koordinácie cezhraničného boja proti daňovým podvodom do konca súčasného 
legislatívneho obdobia.

                                               
1 Tlačové oznámenie Komisie: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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