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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje na skutečnost, že celkové náklady na daňové úniky v EU překračují celkové 
rozpočtové náklady na zdravotní péči v Unii a že pokud by mohly být daňové úniky 
zastaveny, byly by všechny deficity v EU zaplaceny za pouhého 8,8 roku1;

2 konstatuje, že definice daňového ráje už není aktuální a že (polo)legální metody, jak se 
vyhnout daňové povinnosti nebo omezit její rozsah jsou v členských státech čím dál tím 
více rozšířené: například jen samotné přesuny kapitálu prostřednictvím nizozemských 
fiktivních společností („společností – poštovních schránek“) směřující do Nizozemska a 
z něj do dalších zemí se odhadují na 8000 miliard EUR ročně;

3. zdůrazňuje, že rozsáhlé daňové úniky ze strany větších společností mají zničující dopady 
na daňovou kázeň menších podniků, a dokonce jednotlivců, neboť vyhýbat se placení daní 
se v důsledku tohoto jednání zdá být přijatelnou normou chování;

4. s politováním konstatuje, že obrovské částky, které Unii na základě dohod odvádějí hlavní 
tabákové společnosti, nebyly využity na zavedení opatření a programů na boj proti 
podvodům, ale byly naopak „z 90 % zabaveny“ členskými státy, které je začlenily do 
svých rozpočtů jakožto zdroj příjmu;

5. zdůrazňuje, že daňové úniky v oblasti DPH mají přímé dopady na hospodářství členských 
států a rozpočet EU; připomíná, že – slovy Účetního dvora – „Daňové úniky mají dopad 
nejen na finanční zájmy členských států, ale i na rozpočet EU, neboť vedou ke snížení 
vlastních zdrojů odvozených z DPH. Tuto ztrátu vyrovnává zdroj odvozený z hrubého 
národního důchodu, což deformuje příspěvky jednotlivých členských států do rozpočtu 
EU. Daňové podvody navíc ohrožují fungování vnitřního trhu a narušují spravedlivou 
hospodářskou soutěž.“2;

6. konstatuje, že systém DPH v EU představuje významnou část veřejných příjmů – 21 %
v roce 20093 –, ale že je také příčinou vysokých a zbytečných nákladů na zajištění 
řádného výběru a rozsáhlých daňových úniků;

7. upozorňuje na skutečnost, že od zavedení DPH se model jejího výběru nezměnil;
zdůrazňuje, že tento model je zastaralý vzhledem k mnoha změnám technologického
a hospodářského prostředí, k nimž došlo, a že proto vede ke značným ztrátám při výběru 
cel, DPH a spotřebních daní;

                                               
1 „Zaplnění evropské daňové mezery“, zpráva pro skupinu Pokrokové aliance socialistů a demokratů 

v Evropském parlamentu, Richard Murphy, člen Institutu diplomovaných účetních Anglie a Walesu (FCA), 
ředitel, organizace Tax Research UK.

2 Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 13/2011, s. 11, odst. 5.
3 Studie Evropského parlamentu nazvaná „Zjednodušení a modernizace DPH na digitálním jednotném trhu“, 

dostupná v angličtině na adrese 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179.
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8. s politováním konstatuje, že dvě důležité iniciativy zaměřené na boj proti podvodům
v oblasti DPH, konkrétně návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES
o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce 
proti podvodům v oblasti DPH (COM(2012)0428), a návrh směrnice Rady, kterou se mění 
směrnice 2006/112/ES, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení 
daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb
s vysokým rizikem podvodů (COM(2009)0511), jsou i nadále zablokovány v Radě;

9. zdůrazňuje, že řádné fungování celního systému má přímé dopady na výpočet DPH; je 
hluboce znepokojen skutečností, že celní kontroly v EU nefungují řádně, což vede ke 
značným ztrátám DPH1; považuje za nepřijatelné, že ve většině členských států nemají 
daňové orgány přímý přístup k celním údajům, a že je tudíž nemožné automatizovat 
ověřování prostřednictvím porovnávání těchto údajů s údaji daňovými; upozorňuje na 
skutečnost, že zločinné organizace jsou si dobře vědomy nedostatků stávajícího systému;

10. upozorňuje na skutečnost, že právní kroky namířené proti daňovým podvodům jsou 
složité a zdlouhavé a že osoby, jejichž vina je prokázána, jsou nakonec potrestány 
poměrně mírně, čímž se z daňových podvodů stává relativně bezrizikový zločin;

11. zdůrazňuje potenciál elektronické veřejné správy při zvyšování transparentnosti a boji 
proti podvodům a korupci, a tudíž pro posílení ochrany veřejných financí; zdůrazňuje, že 
Evropa zaostává za svými průmyslovými partnery, mj. z důvodu nedostatečné 
interoperability systémů2; zdůrazňuje, že Evropa musí intenzivněji usilovat o zavedení 
metod elektronické veřejné správy nové generace, které by posílily transparentnost 
veřejných financí;

12. s politováním konstatuje, že Komise a členské státy nebyly schopny zajistit včasné 
provedení modernizovaného celního kodexu; zdůrazňuje, že odhad hospodářských příjmů,
o něž státy přišly v důsledku zpoždění při provádění nového celního kodexu, dosahuje 
přibližně 2,5 miliardy EUR provozních úspor ročně (v nákladech spojených
s dodržováním předpisů) při uplatnění plného režimu a až 50 miliard EUR na rozšířeném 
mezinárodním obchodním trhu3.

                                               
1 Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 13/2011 konstatoval, že samotné uplatňování celního režimu 42 

způsobilo v roce 2009 odvozené ztráty ve výši přibližně 2,2 miliardy EUR v sedmi auditovaných členských 
státech, což představuje 29 % DPH teoreticky uplatnitelné na zdanitelnou část všech dovozů uskutečněných 
v těchto sedmi členských státech EU na základě celního režimu 42 v roce 2009.

2 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů nazvané Digitální agenda pro Evropu (COM(2010)245).

3 Studie Evropského parlamentu nazvaná „Cesta k jednotnému digitálnímu trhu“ dostupná v angličtině na 
adrese 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf˝.


