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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje, že vo všeobecnosti sú celkové náklady na daňové úniky v EÚ vyššie ako 
celkové rozpočtové náklady na zdravotnú starostlivosť v Únii a že ak by bolo možné 
zastaviť daňové úniky, všetky deficity v EÚ by mohli byť splatené len za 8,8 roka1;

2. poznamenáva, že definícia daňových rajov už nie je aktuálna a že (polo)zákonné spôsoby 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam alebo ich obmedzovania sa stávajú v členských 
štátoch čoraz bežnejšími: napríklad iba výška transferov tzv. schránkových spoločností do 
Holandska a cez Holandsko sa odhaduje na 8 000 miliárd EUR ročne;

3. zdôrazňuje, že masívne daňové úniky veľkých spoločností majú zničujúci účinok na 
disciplínu menších spoločností či dokonca jednotlivcov v oblasti platenia daní, keďže 
spôsobujú, že daňový únik sa javí ako akceptovaná norma;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že obrovské sumy vyplatené Únii na základe dohôd 
uzavretých medzi hlavnými tabakovými spoločnosťami neboli použité na opatrenia 
a programy na boj proti podvodom, ale 90 % z nich „skonfiškovali“ členské štáty, ktoré 
ich začlenili do svojich rozpočtov ako zdroj príjmov;

5. zdôrazňuje, že daňové úniky v oblasti DPH majú priamy dosah na hospodárstva členských 
štátov aj na rozpočet EÚ; pripomína, že podľa slov Dvora audítorov „Únik DPH 
ovplyvňuje finančné záujmy členských štátov. Má dosah na rozpočet EÚ, pretože
v dôsledku úniku sa znižujú vlastné zdroje založené na DPH. Táto strata sa kompenzuje 
vlastnými zdrojmi založenými na HND, čo skresľuje príspevky jednotlivých členských 
štátov do rozpočtu EÚ. Daňové podvody navyše ohrozujú fungovanie vnútorného trhu 
a zabraňujú spravodlivej hospodárskej súťaži.“2;

6. poznamenáva, že systém DPH v EÚ zabezpečuje značnú časť verejných príjmov – 21 % 
v roku 20093 – ale je tiež príčinou vysokých a zbytočných nákladov súvisiacich so 
spĺňaním požiadaviek a vyhýbania sa daňovým povinnostiam;

7. zdôrazňuje, že odkedy sa zaviedla DPH, model jej výberu ostal nezmenený; zdôrazňuje, 
že tento model je vzhľadom na množstvo zmien technologického a hospodárskeho 
prostredia, ktoré nastali, neaktuálny, a preto vedie k značným stratám na clách, DPH 
a spotrebných daniach;

                                               
1 Closing the European Tax Gap (Ako uzavrieť medzeru v daňových príjmoch v Európe), správa, ktorú 

vypracoval pre Skupinu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente člen 
inštitútu FCA Richard Murphy, riaditeľ organizácie Tax Research UK.

2 Osobitná správa Dvora audítorov č. 13/2011, s. 11, ods. 5.
3 Štúdia Európskeho parlamentu s názvom Zjednodušenie a modernizácia DPH na jednotnom digitálnom trhu, 

dostupná na stránke 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179.
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8. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dve dôležité iniciatívy zamerané na boj proti 
podvodom v oblasti DPH, t. j. návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o mechanizmus 
rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH (COM(2012)0428), a návrh smernice Rady, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o nezáväzné a dočasné 
uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami 
určitého tovaru a služieb s vysokým rizikom podvodu (COM(2009)0511), sú stále 
blokované v Rade;

9. zdôrazňuje, že správne fungovanie colného systému má priame dôsledky z hľadiska 
výpočtu DPH; je hlboko znepokojený skutočnosťou, že colné kontroly v EÚ nefungujú 
účinne, čo vedie k značným stratám na DPH1; považuje za neakceptovateľné, že vo 
väčšine členských štátov nemajú daňové orgány priamy prístup k colným údajom a že 
automatizované porovnávanie týchto údajov s daňovými údajmi je preto nemožné;
zdôrazňuje, že páchatelia organizovanej trestnej činnosti dobre poznajú nedostatky 
súčasného systému;

10. zdôrazňuje, že súdne konania proti daňovým podvodom sú ťažkopádne a zdĺhavé a že 
osoby, ktoré sú napokon usvedčené, dostávajú pomerne mierne tresty, v dôsledku čoho sa 
daňový podvod považuje za takmer bezrizikovú trestnú činnosť;

11. zdôrazňuje potenciál elektronickej verejnej správy zvýšiť transparentnosť a zlepšiť boj 
proti podvodom a korupcii, a tým pomôcť ochrániť verejné financie; upozorňuje, že 
Európa zaostáva za svojimi priemyselnými partnermi, a to okrem iného pre nedostatočnú 
interoperabilitu systémov2; zdôrazňuje, že Európa musí zintenzívniť svoje úsilie 
o zavedenie novej generácie foriem elektronickej verejnej správy, ktoré by posilnili 
transparentnosť verejných financií;

12. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia a členské štáty nedokázali 
zabezpečiť včasné uplatňovanie modernizovaného Colného kódexu; zdôrazňuje, že 
odhadované straty hospodárskych prínosov v dôsledku oneskorenia v uplatňovaní nového 
colného kódexu predstavujú približne 2,5 miliardy EUR z hľadiska potenciálnych 
prevádzkových úspor ročne na nákladoch súvisiacich so spĺňaním požiadaviek pri 
uplatnení plného režimu a až 50 miliárd EUR z hľadiska rozšíreného trhu pre 
medzinárodný obchod3.

                                               
1 Európsky dvor audítorov poukazuje vo svojej osobitnej správe č. 13/2011 na zistenie, že len uplatňovanie 

colného režimu 42 v roku 2009 viedlo v siedmich členských štátoch, v ktorých Dvor audítorov vykonal 
audit, k odhadovanej strate približne 2 200 miliónov EUR, čo predstavuje 29 % DPH, ktorá je teoreticky 
uplatniteľná na zdaniteľnú sumu celkového objemu dovozu v rámci colného režimu 42 v roku 2009 v týchto 
siedmich krajinách.

2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom Digitálna agenda pre Európu (COM(2010)0245).

3      Štúdia Európskeho parlamentu s názvom Cesta k jednotnému digitálnemu trhu, dostupná na stránke                    
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf. 


