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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu o spravodlivom a jednoduchom zdaňovaní na podporu 
stratégie obnovy (dokument EP nadväzujúci na júlový akčný plán Komisie a jej 
25 iniciatív v oblasti DPH, zdaňovania podnikov a fyzických osôb)
(2020/2254(INL))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. júla 2020 s názvom Akčný plán pre 
spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy (COM(2020)0312),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. júla 2020 o dobrej správe daňových záležitostí 
v EÚ aj mimo nej (COM(2020)0313),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. apríla 2016 s názvom Akčný plán v oblasti 
DPH k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa (COM(2016)0148),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2021 s názvom Rok od vypuknutia 
pandémie COVID-19: reakcia fiškálnej politiky (COM(2021)0105),

– so zreteľom na návrhy Komisie, ktoré sa majú prijať, najmä o spoločnom základe dane 
z príjmov právnických osôb (CCTB), spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb (CCCTB)1 a balíku v oblasti zdaňovania digitálneho 
hospodárstva2, ako aj na pozície Európskeho parlamentu k týmto návrhom,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. januára 2019 s názvom Efektívnejšie a 
demokratickejšie rozhodovanie v oblasti daňovej politiky EÚ (COM(2019)0008),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. februára 2020 s názvom Formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy (COM(2020)0067),

– so zreteľom na inkluzívny rámec G20/OECD o akčnom pláne na zabránenie narúšania 
základu dane a presunu ziskov (BEPS) z októbra 2015,

– so zreteľom na predbežnú správu inkluzívneho rámca G20/OECD s názvom Daňové 
výzvy vyplývajúce z digitalizácie, ktorá bola prijatá v roku 2018, a jeho pracovný 

1 Návrh z 25. októbra 2016 na smernicu Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb 
(COM(2016)0685) a návrh z 25. októbra 2016 o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov 
právnických osôb (COM(2016)0683).
2 Balík tvorí oznámenie Komisie z 21. marca 2018 s názvom Nadišiel čas vytvoriť moderný, spravodlivý a 
účinný štandard zdaňovania pre digitálne hospodárstvo (COM(2018)0146), návrh z 21. marca 2018 na smernicu 
Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú 
významnou digitálnou prítomnosťou (COM(2018)0147), návrh z 21. marca 2018 na smernicu Rady o spoločnom 
systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb 
(COM(2018)0148) a odporúčanie Komisie z 21. marca 2018 týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, 
ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou (C(2018)1650).
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program na vypracovanie konsenzuálneho riešenia daňových výziev vyplývajúcich 
z digitalizácie hospodárstva, ktorý bol prijatý v máji 2019,

– so zreteľom na správy o koncepcii prvého a druhého piliera, ktoré prijal inkluzívny 
rámec G20/OECD 14. októbra 2020, ako aj na výsledky hospodárskej analýzy a 
posúdenia vplyvu vykonaného OECD,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s názvom Zdaňovanie podnikov 
v 21. storočí (COM(2021)0251),

– so zreteľom na výročnú správu o zdaňovaní za rok 2021 – preskúmanie daňových 
politík v členských štátoch EÚ, GR TAXUD, 18. mája 2021,

– so zreteľom na správu Medzinárodného menového fondu s názvom „Zdaňovanie 
nadnárodných podnikov v Európe“, Oddelenie pre európske záležitosti a oddelenie 
pre fiškálne veci, 2021, č. 21/12,

– so zreteľom na výsledky rôznych samitov krajín G7, G8 a G20, ktoré sa konali na témy 
medzinárodných daňových otázok,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 s odporúčaniami Komisii 
o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov 
právnických osôb v Únii3,

– so zreteľom na svoje uznesenia súvisiace s osobitnými výbormi TAXE z 25. novembra 
2015 o daňových rozhodnutiach a iných opatreniach podobných svojou povahou alebo 
účinkom (TAX1)4, zo 6. júla 2016 o daňových rozhodnutiach a iných opatreniach 
podobných svojou povahou alebo účinkom (TAX2)5 a na uznesenie z 26. marca 2019 
o finančnej trestnej činnosti, daňových únikoch a vyhýbaní sa daňovým povinnostiam 
(TAX3)6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie a svoje odporúčania z 13. decembra 2017 v nadväznosti 
na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam 
a daňových únikov (PANA)7,

– so zreteľom na články 47 a 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2021),

A. keďže bezprecedentný vplyv krízy COVID-19 na hospodárstvo a jej rozsah viedli 
k zníženiu daňových príjmov a zvýšeniu fiškálnych výdavkov na ochranu spoločnosti 
a hospodárstva a vedú k prudkému zvýšeniu verejného dlhu; keďže daňové podvody 
a daňové úniky oslabujú vládne príjmy, ako aj udržateľnosť verejných financií 
a daňových systémov; keďže je nevyhnutné udržať nízke dane na podporu rastu 

3 Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 74.
4 Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 51.
5 Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 79.
6 Ú. v. EÚ C 108, 26.3.2021, s. 8.
7 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.
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hospodárstva;

B. keďže rýchla obnova si vyžaduje silnú reakciu hospodárskej a fiškálnej politiky, ktorá 
okrem iného zabezpečí: i) účinné rovnaké podmienky pre podniky vrátane menšej 
byrokracie na podporu domáceho obchodu aj obchodu v rámci jednotného trhu 
podporované jednoduchým a predvídateľnejším daňovým prostredím; ii) zabezpečenie 
daňových príjmov pre členské štáty na financovanie obnovy a zníženie pomeru dlhu 
k HDP a iii) spravodlivé zdaňovanie podnikov a občanov, posilnenie dôvery spoločnosti 
aj spravodlivej hospodárskej súťaže;

C. keďže akčný plán Komisie je súčasťou širšej daňovej stratégie Únie v oblasti DPH, 
zdaňovania podnikov a fyzických osôb; keďže v akčnom pláne sa stanovuje dvojaký 
prístup, v ktorom sa kombinujú opatrenia na boj proti daňovým podvodom a daňovým 
únikom a zjednodušujú opatrenia na odstránenie zbytočných prekážok a 
administratívnej záťaže pre daňovníkov;

D. keďže je potrebné vybudovať väčšiu vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi daňovými 
orgánmi členských štátov a vymieňať si najlepšie postupy medzi všetkými členskými 
štátmi;

E. keďže súčasné medzinárodné pravidlá týkajúce sa dane z príjmu právnických osôb už 
v kontexte digitalizácie a globalizácie hospodárstva nie sú vhodné; keďže rozvoj 
v oblasti digitalizácie predstavuje výzvu z hľadiska vysledovateľnosti ekonomických 
operácií a zdaniteľných udalostí;

F. keďže zdaňovanie právnických osôb by sa malo riadiť zásadou zdaňovania ziskov tam, 
kde sú vytvárané, koordinovaný prístup k systému zdaňovania právnických osôb v celej 
Únii by mohol ďalej umožniť boj proti nekalej súťaži spôsobenej škodlivými daňovými 
praktikami, ktoré narúšajú fungovanie jednotného trhu a často vedú k nesprávnemu 
prideľovaniu zdrojov;

G. keďže zvýšená transparentnosť v oblasti zdaňovania právnických osôb môže zlepšiť 
výber daní a je tiež potrebná na posilnenie spravodlivej konkurencieschopnosti na 
jednotnom trhu, čo zefektívni prácu daňových orgánov; keďže používanie technológií a 
digitalizácia zameraná na efektívnejšie využívanie dostupných údajov môžu podporiť 
účinnosť a transparentnosť daňových orgánov, znížiť náklady na dodržiavanie 
predpisov a zvýšiť dôveru verejnosti;

Všeobecné úvahy o akčnom pláne Komisie pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie

1. víta akčný plán Komisie a podporuje jeho dôsledné vykonávanie; poznamenáva, 
že väčšina z 25 opatrení súvisí s DPH, čo je vhodné vzhľadom na vysokú úroveň strát 
príjmov v oblasti DPH; domnieva sa však, že pred predložením konkrétnych 
legislatívnych návrhov by sa malo vykonať posúdenie vplyvu, aby sa lepšie pochopili 
potenciálne účinky na daňových poplatníkov a podniky;

2. verí, že rozhodnutie Komisie uskutočniť iniciatívy zamerané na posilnenie spolupráce 
medzi daňovými orgánmi a väčšiu harmonizáciu procesných pravidiel v rámci 
jednotného trhu je najdôležitejšie; víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa „programu 
spolupráce EÚ v oblasti dodržiavania pravidiel (hospodárskej súťaže)“;
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3. víta návrh Komisie na modernizáciu, zjednodušenie a harmonizáciu požiadaviek 
na DPH pomocou vykazovania a elektronickej fakturácie založených na transakciách 
v reálnom čase; poznamenáva, že takéto vykazovanie musí byť vhodné pre daňovníkov 
a zároveň musí umožniť daňovým správam mať prehľad o rôznych transakciách 
v reálnom čase, čo umožní predchádzanie podvodom a rizikovým hospodárskym 
subjektom a ich odhaľovanie; domnieva sa, že požiadavky na vykazovanie a daňové 
formuláre by sa mali v členských štátoch zjednotiť; domnieva sa, že používanie nástroja 
na získavanie údajov tzv. analýzy transakčných sietí (TNA) predstavuje dostupný 
spôsob, ako obmedziť daňové podvody, a podporuje jeho ďalší rozvoj a výmenu 
najlepších postupov medzi členskými štátmi;

4. pripomína, že akékoľvek daňové opatrenia, dočasné alebo nie, by mali posilňovať 
konkurencieschopnosť európskych podnikov a neobmedzovať ju; zdôrazňuje, 
že požiadavky na vykazovanie by nemali vytvárať vyššie administratívne náklady 
pre hospodárske subjekty, najmä pre malé a stredné podniky (MSP); poznamenáva, 
že na účinné riešenie stratených daňových príjmov môže byť potrebná lepšia kvalita a 
prípadné väčšie množstvo údajov, ale mali by sa zbierať iba údaje, ktoré sa skutočne 
použijú a ktoré sa od daňových poplatníkov zozbierajú iba raz s najvyššou 
bezpečnosťou; poznamenáva, že údaje by sa mali zameriavať na zjednodušenie rôznych 
povinností daňových poplatníkov, pričom na maximalizáciu účinnosti využívania 
údajov by sa mala používať umelá inteligencia (AI) a rôzne softvéry;

Hnacie sily zmien

5. zastáva názor, že lepšie odhady celkových daňových strát v Únii sú nevyhnutné 
pre účinné návrhy spôsobov účinného znižovania daňových strát;

6. pripomína, že daňová transparentnosť a istota založená na jasných príslušných právach 
a povinnostiach je hlavnou zásadou, na ktorej je možné vybudovať vzájomnú dôveru 
medzi daňovníkmi; v tejto súvislosti podporuje formalizáciu Charty práv daňovníkov; 
domnieva sa, že je potrebné zvážiť ďalší rozvoj a identifikáciu medzier v účinnom 
európskom mechanizme riešenia sporov;

7. konštatuje, že rozhodovací proces Únie nepodporuje zmeny, pretože daňová politika je 
vnútroštátnou výsadou a podlieha jednomyseľnému schváleniu; ľutuje, že súčasná 
situácia niekedy vedie k nerovnomernému alebo nejednotnému uplatňovaniu daňových 
predpisov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili harmonizovanejšie 
a jednotnejšie daňové pravidlá a ich uplatňovanie, chránili fungovanie jednotného trhu a 
zaistili zásadu „zdaňovania tam, kde sa vytvára zisk“;

8. berie na vedomie existujúce obmedzenia rozhodovania v Rade a požaduje preskúmanie 
všetkých zákonných možností stanovených v zmluvách o daniach, najmä s cieľom 
zaistiť funkčnosť jednotného trhu a zachovať konkurencieschopnosť Únie na svetovom 
trhu; 

Výzvy v daňovej politike EÚ v oblasti DPH

9. konštatuje, že súčasný systém DPH v EÚ je naďalej príliš zložitý a náchylný na 
podvody, pričom pre hospodárske subjekty vytvára vysoké náklady na dodržiavanie 
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predpisov8; poznamenáva, že v členských štátoch sú prijaté rôzne opatrenia na boj proti 
daňovým podvodom; pripomína, že je potrebné urýchlene riešiť modernizáciu systému 
DPH a prechod na súdržnejší systém DPH v celej Únii9;

10. zdôrazňuje, že riešenie výpadku príjmov z DPH a daňových podvodov by malo byť 
naliehavou prioritou Únie a členských štátov v hospodárstve po COVID-19; vyjadruje 
znepokojenie nad úrovňou výpadku z príjmov DPH, ktorý sa v roku 2018 odhaduje 
na približne 140 miliárd EUR, z čoho 50 miliárd EUR súvisí s cezhraničnými daňovými 
únikmi a podvodmi; so znepokojením konštatuje, že podľa hodnotenia Komisie by 
výpadok príjmov z DPH mohol v dôsledku pandémie COVID-19 vzrásť na viac ako 
160 miliárd EUR;

Prebiehajúce reformy medzinárodného daňového systému a daňového systému Únie

11. zdôrazňuje, že súčasné globálne daňové prostredie je zastarané a je možné ho plne riešiť 
len na globálnej úrovni; domnieva sa, že mnohostranná dohoda dohodnutá inkluzívnym 
rámcom OECD/G20 o BEPS je jedinečnou príležitosťou na zosúladenie medzinárodnej 
daňovej štruktúry s rozvojom hospodárstva ďalším riešením narušení spravodlivej 
hospodárskej súťaže na trhu, ktoré sa prehĺbilo počas krízy COVID-19, ktorá poukázala 
na problémy súvisiace so zdaňovaním veľkých nadnárodných spoločností;

12. víta úsilie Komisie o aspoň čiastočné vyriešenie problému zavedením rôznych iniciatív, 
ale zdôrazňuje veľký význam Únie, pokiaľ ide o príspevok k úspechu globálnych 
rokovaní smerujúcich k prebiehajúcim potrebným reformám;

13. berie na vedomie zníženie odhadovaného výpadku príjmov10 v dôsledku vyhýbania sa 
dani z príjmu právnických osôb na úrovni približne 35 miliárd EUR ročne oproti 
predchádzajúcim odhadom Komisie na úrovni 50 – 70 miliárd EUR pred zavedením 
opatrení proti BEPS a súvislosť medzi zlepšením a legislatívnym úsilím v oblasti 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré vykonala Komisia; zdôrazňuje, že situácie, 
keď sú niektoré firmy stále schopné znížiť svoje dane, oslabujú spravodlivú 
hospodársku súťaž na jednotnom trhu a často poškodzujú konkurencieschopnosť MSP;

14. víta dohodu pozostávajúcu z dvoch pilierov dosiahnutú na úrovni G7/G20 o rozdelení 
daňových práv a uplatňovaní minimálnej efektívnej sadzby dane vo výške najmenej 
15 % zo svetového zisku nadnárodných spoločností; berie na vedomie potrebu účinného 
vykonávania; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr po dokončení technickej práce 
na prístupe OECD predložila potrebné legislatívne návrhy na implementáciu dohody 

8 Podľa DG EPRS – EAVA (september 2021) by sa výpadok príjmov z DPH vrátane cezhraničných únikov a 
podvodov v oblasti DPH dal odhadnúť na približne 120 miliárd EUR v roku 2020, strana 42.
9 Podľa DG EPRS – EAVA (september 2021) by odhadovaná pridaná hodnota rozšírenej spolupráce medzi 
členskými štátmi plus úplná implementácia jednotného kontaktného miesta mohli priniesť zníženie výpadku 
príjmov z DPH o približne 29 miliárd EUR a zníženie nákladov na dodržiavanie predpisov pre podniky 
o približne 10 miliárd EUR, strana 39.
10 COM(2020) 312 final, strana 5. Existujú aj iné odhady, napríklad od Európskeho parlamentu, s odhadovanými 
stratami v dôsledku finančnej trestnej činnosti, daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam vo 
výške 190 miliárd EUR. Na základe komplexnej práce OECD v správe o narúšaní základu dane a presune ziskov 
(BEPS), opatrenie 11, predstavovali globálne straty príjmov pred prijatím akéhokoľvek opatrenia proti BEPS 
približne 100 – 240 miliárd USD alebo 0,35 % svetového HDP. Európska komisia odhadla, že približne 50 – 70 
miliárd EUR pripadalo na EÚ pred tým, ako sa členské štáty dohodli na smerniciach o opatreniach proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam I a II.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020DC0312&qid=1603446886789
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do práva Únie;

Dláždenie cesty pre nový program zdaňovania podnikov v Únii

15. pripomína, že budúce politické možnosti a politické rozhodnutia Únie v oblasti 
zdaňovania podnikov by mali byť založené na daňovej spravodlivosti, účinnosti a 
transparentnosti, čo by malo viesť k spravodlivo rozdeleným daniam pre všetky typy 
nadnárodných spoločností, pričom by sa mali znížiť náklady na dodržiavanie daňových 
povinností daňovníkmi, ako aj odstrániť príčiny narušenia podnikania na jednotnom 
trhu Únie, obchodu a investícií;

16. podporuje odôvodnenie iniciatívy BEFIT s cieľom navrhnúť nový a jednotný súbor 
pravidiel Únie týkajúci sa dane z príjmu právnických osôb, založený na rozdeľovaní 
na základe vzorca a spoločnom daňovom základe zdaňovania príjmu pre podniky, ktorý 
spoločnostiam poskytne jasnosť a predvídateľnosť a bude odrážať konsenzus 
dosiahnutý na rokovaniach OECD o prvom a druhom pilieri;

17. domnieva sa však, že iniciatíva BEFIT by mala byť podporovaná politickým procesom 
pri budovaní politickej podpory pre zmenu a že iniciatíva by mala byť sprevádzaná 
dôkladným posúdením vplyvu na formovanie budúcich návrhov, ktoré by malo prispieť 
k dosiahnutiu konsenzu medzi členskými štátmi;

18. domnieva sa, že nový program dane z príjmu právnických osôb by mal zahŕňať 
mechanizmus na riešenie zvýhodňovania dlhu pri zdaňovaní právnických osôb 
prostredníctvom systému stimulov, ktorý pomôže v budúcnosti podporiť odolnosť 
spoločností v nepriaznivých hospodárskych podmienkach;

19. podporuje na účely daňovej transparentnosti zber pravidelne aktualizovaných údajov 
o účinných sadzbách dane z príjmu právnických osôb, ktoré platia najväčšie spoločnosti 
v Únii z ich vytvoreného zisku v rámci Únie, takéto mapovanie by sa malo použiť 
na posúdenie účinnosti daňového rámca a zavedených pravidiel;

20. žiada Komisiu, aby do obdobia 2022/2023 predložila jeden alebo viaceré legislatívne 
návrhy v nadväznosti na odporúčania uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

21. domnieva sa, že finančné dôsledky vyžiadaného návrhu by sa mali pokryť z príslušných 
rozpočtových prostriedkov;

°

° °

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodné odporúčania Komisii 
a Rade.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO 
NÁVRHU

A. Zjednodušenie, zníženie nákladov na dodržiavanie právnych predpisov pre 
daňovníkov

Odporúčanie A1 – Jednotný postup registrácie DPH v EÚ a jednotné číslo DPH v EÚ

Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby pristúpila k prijatiu jednotného postupu 
registrácie DPH v EÚ a jednotného čísla DPH v EÚ do roku 2023.

Takýto postup by mal:
 znížiť náklady na dodržiavanie predpisov, najmä pre MSP pôsobiace na jednotnom 

trhu, navrhnúť identický postup registrácie DPH v celej Únii (pričom by sa mali 
rešpektovať rozdielne podmienky registrácie v členských štátoch);

 registrácia by mala byť ľahko dostupná a mala by používať harmonizovanú(-é) 
platformu(-y) fungujúcu(-e) rovnakým spôsobom v celej Únii v dohodnutom 
minimálnom počte jazykov, aby sa uľahčilo používanie v celej Únii.

Odporúčanie A2 – Jednoduchšie zdaňovanie pre európske spoločnosti (SE)/MSP 
a s nimi

Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby do roku 2023 zaviedla opatrenia na ďalšie 
zníženie nákladov na zdaňovanie MSP a európskych akciových spoločností (ďalej len „SE“) 
a jeho zjednodušenie. 

 Komisia by mala navrhnúť niekoľko iniciatív uvedených v tejto správe, po ktorých 
by v krátkom období mali nasledovať konkrétne návrhy na podporu MSP 
v hospodárstve po pandémii COVID-19.

 V záujme ďalšej podpory SE a startupov Európsky parlament žiada Komisiu, 
aby posúdila možnosť zavedenia jedinečného celoeurópskeho systému dane 
z príjmov pre SE a startupy s cieľom minimalizovať ich náklady súvisiace 
s dodržiavaním daňových predpisov, najmä v prípadoch, keď pôsobia vo viac ako 
jednom členskom štáte. Tento systém by bol pre SE voliteľný (napr. obmedzený 
obratom) a mohol by vychádzať z európskej spoločnosti. Daňové príjmy zo systému 
by sa rozdelili medzi členské štáty podľa dohodnutého vzorca (napr. na základe 
podielu zamestnaných rezidentov).

B. Väčšia istota pre daňovníkov

Odporúčanie B1 – Vymedzenie daňovej rezidencie

Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby predložila iniciatívy na zabezpečenie 
jednotnejšieho určovania daňovej rezidencie v rámci jednotného trhu do roku 2022.

 Niektorí daňovníci v celej Únii sú vystavení riziku dvojitého zdanenia, pretože 
daňové správy nedospeli ku konsenzu o určení daňovej rezidencie, a preto podliehajú 
dvojitému zdaneniu alebo neistote. Vzhľadom na krízu COVID-19 a následnú 
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teleprácu bol umožnený ďalší presun z pracoviska a určenie daňovej rezidencie sa 
ešte viac skomplikovalo.

 Keďže to môže viesť k neistote a značným nákladom pre daňovníkov, bezodkladne 
by mal byť predložený návrh (možno v právne nezáväznej podobe), ktorého cieľom 
by bol jednotný prístup k určovaniu rezidencie medzi členskými štátmi.

Odporúčanie B2 – Mechanizmus riešenia sporov v prípadoch, keď si dva alebo viac 
členských štátov nárokuje daňovú rezidenciu:

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby zohľadnila skúsenosti a identifikovala zostávajúce 
nedostatky v existujúcej smernici Rady (EÚ) 2017/1852 o mechanizmoch riešenia sporov 
týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii s cieľom riešiť existujúce konflikty a neistoty týkajúce 
sa rezidencie v prípade fyzických i právnických osôb, čo spôsobuje riziko dvojitého zdanenia. 
Režim stanovený v smernici musí zabezpečiť lehoty na vydanie rozhodnutia, ktoré budú 
právne záväzné a vymáhateľné. Analýzy by sa mali vykonať v roku 2022 a možná zmena 
smernice by sa mala predložiť v roku 2023.

Odporúčanie B3 – Charta práv daňovníka

Európsky parlament požaduje urýchlenie zverejnenia existujúcich práv daňovníkov podľa 
práva Únie spolu s odporúčaním pre členské štáty, aby sa do roku 2022/2023 uľahčilo 
uplatňovanie práv daňovníkov a zjednodušili sa daňové povinnosti. Európska komisia by 
mala medzitým začať diskusiu s členskými štátmi o rozšírení práv daňovníkov, čo by malo 
za následok zvýšenie transparentnosti a istoty pre daňovníkov a zároveň zníženie nákladov 
na dodržiavanie predpisov.

C. Zníženie výpadku príjmov z daní a nákladov na dodržiavanie predpisov

Odporúčanie C1 – Elektronická fakturácia 

Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby:

 bezodkladne a do roku 2022 vytvorila harmonizovaný spoločný štandard 
pre elektronickú fakturáciu v celej Únii s cieľom znížiť náklady na vytvorenie 
fragmentovaného rozdielneho systému v členských štátoch;

 preskúmala možnosť postupného zavedenia povinnej elektronickej fakturácie v celej 
Únii do roku 2023 zameranej na výrazné zníženie nákladov na dodržiavanie 
predpisov, najmä pre MSP. Vystavovanie faktúr by malo byť spravované iba 
prostredníctvom štátom prevádzkovaných/certifikovaných „systémov“ so zaistenou 
úplnou ochranou údajov;

 do roku 2023 preskúmala možnosť, že systém poskytne časť údajov/dokumentov 
o dodržiavaní daňových predpisov (alebo všetky) oprávneným daňovníkom vrátane 
zodpovednosti za súlad týchto priznaní (alebo ich častí), najmä z hľadiska zníženia 
nákladov na dodržiavanie predpisov a rizík pre MSP. 

Odporúčanie C2 – Alternatíva na zníženie výpadku príjmov z DPH 

Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby v záujme podstatného zníženia výpadku 
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príjmov z DPH v celej Únii, najmä v hospodárstve po COVID-19, navrhla opatrenia, ktoré by 
významne znížili zistený výpadok príjmov z DPH, najmä výpadok súvisiaci s výnimkou pre 
cezhraničný obchod Únie. Do roku 2022 – 2023 môže byť žiadosť splnená jednou alebo 
viacerými z týchto iniciatív:

 opätovným spustením iniciatívy konečného režimu ako najprirodzenejšieho 
a najefektívnejšieho spôsobu riešenia daňových podvodov, ktoré každoročne vedú 
k veľmi veľkým stratám;

 návrhom na postupné, ale rýchle rozšírenie existujúcej platformy jednotného 
kontaktného miesta z B2C na B2B, aby sa zjednodušilo dodržiavanie povinností 
v oblasti DPH a získali sa údaje na monitorovanie a boj proti daňovým podvodom1;

 návrhom a navrhnutím online vykazovania údajov (aspoň) pre cezhraničný obchod 
v Únii, pokiaľ možno s využitím údajov z elektronickej fakturácie 
(alebo z alternatívy, pričom sa zachová zásada, že údaje sa musia poskytnúť 
jednorazovo) vrátane účinného a vysoko bezpečného 
centralizovaného/decentralizovaného spracovania údajov na odhalenie podvodov. 
Údaje nahradia všetky existujúce požiadavky na vykazovanie v tejto oblasti a 
spôsobia zníženie celkových nákladov na dodržiavanie predpisov, najmä pre MSP.

1 Podľa DG EPRS – EAVA scenár rozšírenej spolupráce – výmena informácií + jednotné kontaktné miesto 
vytvoria európsku pridanú hodnotu približne 39 miliárd EUR.


