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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1557/2009, ktorú predložila Izabella Mészárosné Györvári 
(Maďarsko) v mene Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Únia ochrany 
obchodných záujmov podnikov) v súvislosti s diskrimináciou malých 
a stredných podnikov v Maďarsku a nedodržiavaním noriem EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka zastáva názor, že vnútroštátne orgány pri vykonávaní právnych predpisov 
v oblasti daní, financovania a účasti na postupoch verejného obstarávania uplatňujú voči 
malým a stredným podnikom v Maďarsku diskriminačné zaobchádzanie, v dôsledku čoho sa 
zvýhodňujú monopolné praktiky nadnárodných spoločností. Kritizuje tiež prístup bánk 
k malým a stredným podnikom, pričom poukazuje, že mnohé podniky nedokážu získať 
financovanie, následkom čoho sa dostávajú do konkurzného konania. Tvrdí, že maďarské 
orgány sú extrémne prísne, pokiaľ ide o platbu daní malými a strednými podnikmi, pričom pri 
neskorých platbách veľkých spoločností prejavujú väčšiu tolerantnosť. V súvislosti so svojimi 
tvrdeniami žiada Európsky parlament o vyšetrovanie a prijatie uznesenia vyzývajúceho 
maďarské orgány, aby pri zaobchádzaní s malými a strednými podnikmi dodržiavali európske 
normy .

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. februára 2010. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 10. júna 2011.

Petícia, v ktorej predkladateľka vyjadruje svoje názory a sťažnosti, vyvoláva rad právnych 
otázok v súvislosti so situáciou malých a stredných podnikov (MSP) v Maďarsku v roku 
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2009.

Pokiaľ ide o všeobecnú situáciu v Maďarsku, v roku 2009 sa v odvetví MSP v porovnaní 
s priemerom v EÚ zaznamenalo vyššie percento mikropodnikov, v dôsledku čoho bolo 
percento malých a stredných podnikov nižšie.

Prínos MSP do maďarského hospodárstva definovaný ako percento celkovej pridanej hodnoty 
bol pod priemerom EÚ. Prínos MSP k zamestnanosti v Maďarsku (71 %) bol však 
v porovnaní s európskym priemerom (67 %) vyšší. V odvetví SME existujú výrazné rozdiely: 
v Maďarsku je relatívne vysoký počet mikropodnikov, ktoré tak prispievajú k zamestnanosti 
vo vyššej miere (35 %), než je priemer v EÚ (30 %). 

V petícii sa zdôraznilo niekoľko osobitných bodov: prvým je poskytovanie financovania 
podnikom bankami. V petícii sa uvádza jednostranné vypovedanie úverových zmlúv zo strany 
bánk. Právne predpisy EÚ sa vzťahujú na osobné úvery, podnikateľské úvery však osobitnej 
regulácii na európskej úrovni nepodliehajú. V dôsledku toho môžu členské štáty zaviesť 
v súvislosti s podnikateľskými úvermi vlastné zákony. V tomto prípade sa teda uplatňujú 
vnútroštátne predpisy. Pokiaľ banka vypovie úvery na základe neopodstatneného alebo 
neodôvodneného rozhodnutia, môže podnik podať opravný prostriedok.

V petícii sa uvádzajú aj klientske platby a opomenutie platieb dodávateľom zo strany veľkých 
podnikov. Komisia prijala 16. februára 2011 novú smernicu1 o boji proti oneskoreným 
platbám. Ustanovenia smernice okrem iného zahŕňajú:

 Harmonizáciu termínu platieb verejných orgánov podnikom. Verejné orgány musia za 
prijatý tovar a služby zaplatiť do 30 dní alebo za veľmi výnimočných podmienok do 
60 dní. 

 Zmluvná sloboda pri obchodných transakciách: podniky musia uhradiť svoje faktúry 
do 60 dní, pokiaľ sa výslovne inak nerozhodne a nestanoví, že nejde o značne 
nevýhodnú podmienku.  

 Podniky budú automaticky oprávnené vymáhať úrok za oneskorenú platbu a môžu 
získať minimálne paušálnu sumu vo výške 40 eur ako náhradu nákladov na 
vymáhanie. Budú takisto oprávnené získať náhradu akýchkoľvek iných odôvodnených 
nákladov na vymáhanie. 

 Zákonný úrok z omeškania bude minimálne o 8 percentuálnych bodov vyšší ako 
referenčná sadzba Európskej centrálnej banky.  Verejné orgány nie sú oprávnené 
stanoviť nižší úrok z omeškania. 

Členské štáty môžu okrem toho zachovať alebo prijať ustanovenia, ktoré sú pre veriteľa 
výhodnejšie ako ustanovenia novej smernice. Táto smernica sa do vnútroštátneho práva musí 
prebrať najneskôr do 16. marca 2013.

V súvislosti s účtovnou závierkou podnikov predkladateľka tvrdí, že maďarské právne 
predpisy sú diskriminačné, pokiaľ ide o uverejňovanie účtovnej závierky firiem. Niektoré 
nadnárodné spoločnosti môžu byť na úkor maďarských MSP zvýhodňované. Smernice EÚ 
o účtovníctve síce stanovujú požiadavku, aby spoločnosti uverejňovali svoje ročné účtovné 
závierky, vykonávanie tejto požiadavky, predovšetkým definícia a uplatňovanie sankcií, patrí 

                                               
1 Smernica 2011/7EÚ.
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do kompetencií maďarských orgánov. Vyzývame preto autorov petície, aby v prvom rade 
oslovili vnútroštátne orgány.

Pokiaľ ide o verejné zákazky, predkladateľka uvádza, že MSP sa v skutočnosti nemôžu 
zúčastňovať na postupoch verejného obstarávania, pretože určití dodávatelia sú oprávnení na 
účasť aj napriek tomu, že na základe ich nečestného správania na trhu by mali byť vylúčení.

Podľa štúdie, ktorú iniciovala Európska komisia a ktorá sa ukončila v roku 2010 so zreteľom 
na obdobie 2006 – 2008, MSP získali ako hlavní dodávatelia v priemere 60 % verejných 
zákaziek nad prahom EÚ, čo zodpovedá 34 % hodnoty týchto zákaziek. V Maďarsku sa MSP 
udelilo 47 % hodnoty týchto zákaziek, čo vysoko prekračuje priemer EÚ1

Európska komisia prikladá veľký význam tomu, aby sa uľahčil prístup MSP k verejným 
zákazkám, a uverejnila v tejto súvislosti dokument s usmerneniami, v ktorom sa uvádza, ako 
treba uplatňovať existujúci právny rámec v záujme napomôcť uľahčenie prístupu MSP, 
a upozorňuje sa v ňom na užitočné vnútroštátne postupy. Tento dokument je dostupný aj 
v maďarčine.2

Smernice EÚ o verejných zákazkách3 obsahujú rad povinných kritérií vylúčenia (napr. 
hospodárske subjekty zapojené do korupcie alebo podvodu) a ďalšie nepovinné kritériá 
vylúčenia, ktoré môžu uplatniť verejné orgány zadávajúce zákazky, napr. porušenie predpisov 
zo strany uchádzačov alebo závažné nečestné správanie v profesionálnej oblasti. Tieto kritériá 
vylúčenia upravuje maďarský zákon o verejnom obstarávaní a jednotliví verejní obstarávatelia 
sú zodpovední za ich uplatňovanie.

Ak členský štát porušuje právo EÚ, Komisia môže proti nemu začať konanie vo veci 
porušenia. Petícia neobsahuje nijaké informácie, ktoré Komisii umožňujú vyvodiť takéto 
závery.

Predkladateľka napokon v súvislosti s daňovými záležitosťami kritizuje maďarský zákon, 
ktorý oprávňuje orgány požadovať DPH splatnú za službu, ktorú dotknutý podnik poskytol, aj 
v prípade, že sa mu platba za túto službu neuhradila.

V súlade s článkami 62 a 63 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane 
z pridanej hodnoty môže správca dane od podniku požadovať daň, keď došlo k dodaniu 
tovaru alebo poskytnutiu služby, odhliadnuc od toho, že čas platby sa môže odložiť. 

Podľa článku 90 tej istej smernice sa v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia po 

                                               
1 Evaluation of SMEs’ Access to Public Procurement Markets in the EU (Posúdenie prístupu MSP k trhom 
verejného obstarávania v EÚ), GR pre podnikanie a priemysel, záverečná správa, september 2010 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ 
L 134, 30.4.2004, s. 114); Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1-113).
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dodaní základ dane primerane zníži za podmienok stanovených členskými štátmi. Členské 
štáty sa však môžu od tohto ustanovenia odchýliť.

V kontexte uvedených ustanovení sa nejaví, že by prax maďarských orgánov opísaná v petícii 
v súvislosti s výberom DPH za príslušnú službu pred zaplatením faktúry predstavovala 
porušenie smernice 2006/112/ES. V prípade nezaplatenia faktúry sa môže základ dane pre 
DPH znížiť za podmienok stanovených členskými štátmi. Členské štáty sa však môžu od 
tohto ustanovenia odchýliť a nie sú povinné takéto zníženie poskytnúť.

So zreteľom na uvedené neobsahuje petícia nijaké informácie, ktoré preukazujú porušenie 
príslušnej smernice.

Petícia nepotvrdzuje nijaké porušenie práva Spoločenstva.

4. Ďalšia odpoveď Komisie (REV) doručená 31. mája 2013

Poznámky Komisie
Listom z 21. apríla 2012 poskytli maďarské orgány doplňujúce informácie.

Po voľbách v roku 2010 prijala nová maďarská vláda rad opatrení, ktoré predstavujú riešenie 
výhrad predkladateľky. Maďarské orgány vyhlasujú, že nič z toho, čo sa uvádza v petícii, sa 
nevzťahuje na zodpovednosť Maďarska v súvislosti s akýmkoľvek porušovaním práva EÚ. Aj 
predkladateľka petície uznáva úsilie o zlepšenie podnikateľského prostredia, na ktoré vo 
svojej odpovedi Výboru pre petície z 5. februára 2013 poukázala súčasná vláda.

Po analýze odpovede maďarských orgánov a zohľadnení argumentácie, ktorú obsahovala, 
Komisia potvrdzuje svoje predchádzajúce stanovisko, že neexistujú dôkazy o porušovaní 
relevantného práva EÚ zo strany Maďarska.

Argumentácia uvedená v liste predstavuje riešenie mnohých otázok a poskytuje na ne jasnú 
odpoveď. Nižšie sa uvádza niekoľko príkladov:

Nečestné a podvodné obchodné praktiky: 

– (platba spoločnostiam, ktoré v skutočnosti vykonávajú prácu iba čiastočne alebo ju 
nevykonávajú vôbec): Maďarské orgány prijali na riešenie tohto problému opatrenia. 
Obsahujú akčný plán, ktorým sa má pomôcť MSP na konci obchodného reťazca efektívne 
získať platby. Od roku 2012 sa uplatňujú prísnejšie požiadavky na nahlasovanie. Vlastníci 
podnikov s podvodnými praktikami majú päťročný zákaz zakladania nových podnikov.

– (pri postupoch verejného obstarávania): hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastňujú na 
takýchto praktikách, možno za určitých okolností vylúčiť z účasti na verejnej súťaži za 
predpokladu, že verejný obstarávateľ sa spoliehal na uplatnenie príslušných dôvodov 
vylúčenia stanovených v článku 45 ods. 2 smernice 2004/18/ES alebo v článku 54 ods. 4 
smernice 2004/17/ES. Uplatnenie takýchto dôvodov vylúčenia v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania však nie je povinné a verejný obstarávateľ si vždy môže zvoliť 
možnosť nevylúčiť spoločnosti, ktoré sa na takýchto praktikách zúčastňovali. K porušeniu 
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práva EÚ by došlo iba vtedy, ak by verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania zakázal účasť spoločností, ktoré sa zúčastňujú na nečestných a podvodných 
obchodných praktikách, ale pri postupe verejného obstarávania by takéto spoločnosti 
nevylúčil. Vyžaduje si to posúdenie v každom jednotlivom prípade.

DPH: Predkladateľka kritizovala vnútroštátne právne predpisy o DPH, ktorými sa ukladá 
povinnosť zaplatiť DPH uvedenú na faktúre aj v prípade, že príjemca tovaru alebo služieb 
túto faktúru nezaplatil.

Takýto predpis však nie je v rozpore so spoločným európskym systémom DPH. Podľa 
článku 90 ods. 1 smernice o DPH (smernica 2006/112/ES) sa síce pri úplnom alebo 
čiastočnom nezaplatení musí základ dane znížiť, členské štáty sa však podľa článku 90 ods. 2 
môžu od tohto ustanovenia odchýliť a požadovať v takýchto prípadoch platbu celej DPH.

Okrem toho, na základe rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 28. júla 2011 (C-274/10, 
Európska komisia proti Maďarskej republike) muselo Maďarsko zrušiť predpis, ktorý 
daňovým orgánom zakazoval vrátenie DPH zaplatenej na vstupe, keď plnenie na vstupe 
(vrátane DPH zaplatenej na vstupe) zdaniteľná osoba nezaplatila. V dôsledku toho môžu 
v súčasnosti zdaniteľné osoby žiadať vrátenie takejto nezaplatenej DPH na vstupe.

Pokiaľ ide o obdobie, počas ktorého sa nadmerný odpočet DPH musí vrátiť zdaniteľným 
osobám, v článku 183 smernice o DPH sa členským štátom umožňuje určiť podmienky tohto 
vrátenia. Podmienky uplatňované v maďarských právnych predpisoch, ako ich oznámili 
maďarské orgány (vrátenie do 75 dní; a 30 a 45 dní, ak je nadmerný odpočet DPH nižší ako 
1 milión HUF – 3 400 eur), sa však nejavia v rozpore so smernicou o DPH.

Národný daňový a colný úrad: Maďarské orgány odmietli vyhlásenia o metódach a postupoch 
Národného daňového a colného úradu. Stanovisko vlády podporujú aj štatistiky.

Dostupnosť financií pre malé a stredne veľké podniky: Vláda si bola vedomá tohto problému 
a prijala niekoľko opatrení na podporu MSP. Rozšíril sa program Széchenyiho karty: nejde už 
iba o nástroj prečerpania, ale umožňuje MSP financovať ich investičný a prevádzkový kapitál.  
V decembri 2011 sa s komerčnými bankami podpísala dohoda o sprístupnení vyššieho 
objemu financovania pre MSP. V roku 2011 sa v rámci programu JEREMIE zaviedli nové 
typy mikroúverov. 


