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DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ

V súlade so svojimi povinnosťami podľa článku 14 ZFEÚ sa Európsky parlament snažil 
zhodnotiť uplatňovanie a vykonávanie šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 
o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – 
spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, t. j. šiestej 
smernice o DPH.

Pri vypracúvaní tejto správy o vykonávaní bola štúdia, ktorú vypracovala spoločnosť DIW 
ECON s pomocou GR EPRS a ktorá sa týkala hodnotenia smernice, kľúčovým zdrojom 
najmä „empirických“ údajov.

Táto štúdia, ktorá zahŕňa aj podrobný prehľad literatúry, podnietila úvahy o týchto bodoch 
považovaných za priority:

• sadzby DPH, daňové základy a rozdiely v DPH v členských štátoch EÚ,

• vplyv diverzifikácie znížených sadzieb DPH na podniky, 

• vplyv znížených sadzieb DPH na spotrebiteľov a na sociálne a environmentálne ciele. 

Rozsah pôsobnosti tejto správy o vykonávaní

Pokiaľ je to možné, v tejto správe sa hodnotí vykonávanie transpozície šiestej smernice, 
prepracovanej v smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006, s cieľom vyvodiť závery a 
načrtnúť niektoré cesty s cieľom zlepšiť jej uplatňovanie. Cieľom je takisto analyzovať 
rozdiel v DPH medzi členskými štátmi.

Rozdiel v DPH je rozdielom medzi očakávanými príjmami z DPH a skutočne vybratou DPH. 
Poskytuje odhad ušlých výnosov spojených s daňovými podvodmi a daňovými únikmi, ale aj 
s bankrotmi, prípadmi platobnej neschopnosti alebo nesprávnymi prepočtami.

Podľa správy, ktorú Komisia zverejnila v septembri 2020 o rozdiele v DPH, členské štáty 
zaznamenali stratu príjmu z dane z pridanej hodnoty (DPH) odhadovanú na 140 042 miliardy 
EUR, čo je celková strata 11 % príjmov z celej EÚ. S pandémiou COVID-19, predovšetkým 
v dôsledku poklesu spotreby a nárastu bankrotov, sa predpovede na rok 2020 revidovali 
smerom nahor s potenciálnou stratou 164 miliárd EUR, čo je 13,7 %. 

Súvislosti

Cieľom šiestej smernice o DPH zo 17. mája 19771 je dosiahnuť jednotný základ, na ktorý by 
sa mali uplatňovať harmonizované sadzby. Cieľom bolo dosiahnuť zrušenie hraníc 
a fiškálnych kontrol na vnútorných hraniciach pre všetky transakcie uskutočnené 
medzi členskými štátmi v kontexte dobudovania vnútorného trhu 31. decembra 1992. 

Keď boli koncom roku 1992 tieto fiškálne hranice medzi členskými štátmi zrušené, 
1. januára 1993 bolo z dôvodu nedostatku politickej vôle a technických dôvodov prijaté 

1 Smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa 
daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia.
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zavedenie prechodného režimu DPH. Počas tohto prechodného obdobia sa prijalo rozhodnutie 
zdaniť v členských štátoch určenia transakcie v rámci Spoločenstva, ktoré uskutočňujú 
zdaniteľné osoby iné ako osoby oslobodené od dane.

Šiesta smernica a jej zmeny boli v záujme jasnosti, racionality a transparentnosti2 prevzaté a 
prepracované do jedného textu v smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“), ktorá je 
v súčasnosti v platnosti. 

V prepracovanom znení smernice z roku 1977 sa zachovali všetky právne ustanovenia šiestej 
smernice, ale takisto sa do nej začlenili ustanovenia o DPH nachádzajúce sa v iných 
smerniciach a znenie sa prepracovalo tak, aby bolo čitateľnejšie.

V tejto smernici (2006/112/ES), ktorá je základným kameňom súčasného rámca DPH v EÚ, 
sa stanovuje, že prechodné pravidlá budú nahradené konečnou úpravou, ktorá však bude 
založená na zdaňovaní cezhraničných dodaní tovaru a poskytovania služieb v členskom štáte 
pôvodu. Komisia však vo svojom oznámení zo 6. decembra 2011 o budúcnosti DPH – 
Smerom k jednoduchšiemu, spoľahlivejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH prispôsobenému 
jednotnému trhu pripustila, že zachovanie zásady krajiny pôvodu už nie je realistické, ale že 
politicky dosiahnuteľnejšia je zásada miesta určenia. Túto pozíciu podporil Európsky 
parlament vo svojom uznesení z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH3.

V roku 2016 sa začala zásadná revízia smernice 2006/112/ES s cieľom aktualizovať systém 
DPH v EÚ a znížiť jeho zraniteľnosť voči podvodom, ako sa uvádza v akčnom pláne 
zo 7. apríla 2016 v oblasti DPH k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas rozhodnúť sa. 
Návrh smernice z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, v ktorom sa uvádza 
zavedenie podrobných technických opatrení potrebných na fungovanie konečného systému 
DPH pre obchod s tovarom medzi podnikmi v rámci EÚ, dopĺňa smernicu Rady (EÚ) 
2018/1910 zo 4. decembra 20184, ktorá položila základy konečného systému DPH pre 
cezhraničný obchod s tovarom medzi podnikmi (B2B), a to poskytnutím podrobných 
technických opatrení, ktoré umožnia vytvorenie konečného systému DPH pre transakcie 
s tovarom medzi podnikmi.

Návrh smernice z 25. mája 2018 o cezhraničnom obchode je preto súčasťou procesu zmien 
s cieľom vytvoriť jednotný priestor Únie pre DPH. Tento proces zahŕňa aj ďalšie dva návrhy 
na úpravu smernice o DPH, pokiaľ ide o sadzby DPH5 na jednej strane a osobitnú úpravu 
pre malé podniky6 na druhej strane. Smernica 2006/112/ES bola takisto predmetom 

2 Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená smernicou Komisie 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 
221, 12.8.2006, s. 9).
3 Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH (2011/2082(INI)), 
P7_TA(2011)0436.
4 Ú. v. EÚ L 311, 7.12.2018, s. 3 – 7: Smernica Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení 
smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej 
hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi.
5 COM(2018) 20 final: Návrh smernice Rady z 18. januára 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ 
ide o sadzby dane z pridanej hodnoty. Európsky parlament doručil svoje stanovisko 3. októbra 2018. Európsky 
hospodársky a sociálny výbor prijal svoje stanovisko 23. mája 2018 a Výbor regiónov 10. októbra 2018.
6 COM(2018) 21 final.
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niekoľkých zmien, z ktorých niektoré súvisia s pandémiou COVID-19 a brexitom7.

Cieľom budúceho systému DPH založeného na zásade miesta určenia, ktorý navrhuje 
Komisia, ale Rada ho ešte neprijala, je poskytnúť štátom určitú flexibilitu pri stanovovaní 
sadzieb DPH a zachovaní platných znížených sadzieb. Členské štáty však nesmú ignorovať 
prioritný cieľ zabezpečenia väčšej konvergencie sadzieb DPH. Znížené sadzby by preto mali 
zostať výnimkou zo štandardnej sadzby „s cieľom vyhnúť sa nerovnomernej fragmentácii 
systému DPH v rámci vnútorného trhu“.

Sekretariát Rady vo svojej poznámke zo 4. júna 2021 adresovanej Výboru stálych 
predstaviteľov (Coreper) podrobne analyzuje vývoj problému od roku 2018 a predstavuje 
hlavné otázky, ktoré sú ešte stále nevyriešené8. Uvedené otázky boli 18. júna 2021 predložené 
Rade ECOFIN v záujme poskytnutia politického usmernenia. 

Závery

Smernica 2006/112/ES sa neprestajne zlepšovala, aby sa rozšíril jej rozsah pôsobnosti. 
Prechodný systém DPH platný v EÚ uplatniteľný na transakcie v rámci Spoločenstva je 
zložitý a krehký, pokiaľ ide o daňové podvody, najmä takzvané kolotočové podvody (alebo 
podvody v rámci Spoločenstva založené na chýbajúcom obchodnom subjekte)9, 
najrozšírenejšia forma podvodu v oblasti DPH, a neoprávnene vytvára pre podniky značné 
riziká. 

S cieľom čeliť výzvam globalizovaného, digitálneho a mobilného hospodárstva Európska 
únia potrebuje jednoduchý, transparentný, účinný, zdokonalený, modernizovaný systém DPH, 
v rámci ktorého by sa zohľadňoval význam zachovania jej konkurencieschopnosti, ktorý by 
bol prispôsobený vnútornému trhu a odolný proti podvodom. Takýto systém je zásadný na 
získanie prístupu občanov a podnikov a zabezpečenie správneho použitia ich peňazí.

Je načase prejsť na konečný systém DPH, to znamená jednoduchý systém, odolný proti 
útokom podvodníkov a dostatočne flexibilný na to, aby sa mohol prispôsobiť 
technologickému aj obchodnému vývoju, a to na základe zásady zdaňovania v krajine 
určenia, pričom DPH z transakcií medzi podnikmi sa vyberá podľa krajiny bydliska 
zákazníka a DPH účtovanú na vstupe je možné vrátiť z krajiny, v ktorej bola zaplatená.

Štúdia, ktorú uskutočnila spoločnosť DIW ECON, nám poskytla rozsiahlu literatúru 
o systémoch DPH a ich účinkoch v členských štátoch EÚ, čím potvrdila našu vôľu vyzvať 
Radu, aby prijala návrh smernice prijatý 25. mája 2018, ako ho odhlasoval EP 12. februára 
2019. Poskytuje nám obraz, ktorý vytvára hlavné zistenia o rozdieloch v sadzbách DPH, 

7 Vzhľadom na epidémiu COVID-19 rozhodnutie (EÚ) 2020/1109 posúva dátum nadobudnutia účinnosti 
druhého balíka z 1. januára 2021 na 1. júla 2021 s cieľom umožniť krajinám EÚ a podnikom viac času 
na prípravu na nové pravidlá; smernicou (EÚ) 2020/2020 sa mení smernica 2006/112/ES s cieľom zaistiť 
dostupnejšie dodávky vakcín proti ochoreniu COVID-19 a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro 
(testovacie súpravy) pre ochorenie COVID-19 v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 v Európe.
V dôsledku brexitu smernica Rady (EÚ) 2020/1756 z 20. novembra 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES 
o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku.
8 Poznámka 9420/21 Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie zo 4. júna 2021, adresovaná Výboru stálych 
predstaviteľov.
9 Druh podvodov, ktoré sa objavujú veľmi často v obchode s elektronickými súčiastkami, mobilnými telefónmi a 
textilom, tovar sa posúva medzi viacerými spoločnosťami v rôznych členských štátoch a využíva sa pritom to, že 
na dodania tovaru v rámci EÚ sa nevyberá daň.
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daňových základoch a rozdieloch v oblasti DPH, vplyve diverzifikácie znížených sadzieb 
DPH na podniky a spotrebiteľov, ako aj vplyve znížených sadzieb DPH ako potenciálneho 
nástroja na dosiahnutie sociálnych a klimatických cieľov v rámci Európskej únie. 

V štúdii, v rámci ktorej sa zistila veľká nejednotnosť v systémoch DPH, a teda v rozdieloch 
v DPH a nákladoch na dodržiavanie predpisov, sa identifikujú výhody konvergencie s cieľom 
ďalej zúžiť rozsah štandardnej sadzby prostredníctvom racionalizácie znížených sadzieb a 
výnimiek. Prechod na jednotnú sadzbu DPH by umožnil predovšetkým zníženie štandardnej 
sadzby až o 7 %, zníženie nákladov na dodržiavanie predpisov neúmerným spôsobom 
preťažuje MSP a napokon zníženie podvodov, ktoré predstavujú veľkú záťaž pre verejné 
financie aj pre spotrebiteľov a ovplyvňujú finančné záujmy EÚ ako druhý vlastný zdroj EÚ. 
Takýto systém, jednoduchší (v súčasnosti v EÚ existuje viac ako 250 výnimiek a znížené 
sadzby), transparentnejší, založený na úzkej spolupráci a výmene informácií a najlepších 
postupov medzi členskými štátmi pri dodržiavaní zásady subsidiarity, by zaistil lepšie 
fungovanie vnútorného trhu. Racionalizácia v súčasnosti identifikovaných znížených sadzieb 
a výnimiek je zásadná, ak chceme efektívny vnútorný trh, ktorý je nevyhnutný v kontexte 
hospodárskej obnovy. Zaujímavou cestou by mohla byť aj analýza týkajúca sa harmonizácie 
znížených sadzieb.

V štúdii sa uvádza, že rozdiel v DPH, meraný ako rozdiel medzi sumou skutočne vybratej 
DPH a celkovou splatnou DPH, sa v EÚ27 v roku 2019 pohybuje v priemere okolo 10 %, 
pričom v roku 2009 to bolo 20 %. Opäť sa v nej však uvádza veľká rozdielnosť medzi 
členskými štátmi, pričom veľkosť rozdielu v DPH sa pohybuje od 33 % v Rumunsku do 1 % 
vo Švédsku alebo v Chorvátsku.

V prípade podnikov sa náklady na zdanenie neznižujú na zaplatenú daň, ale musia zahŕňať aj 
náklady na dodržiavanie predpisov. Osobitnú pozornosť treba venovať našim MSP, 
základnému kameňu európskeho hospodárstva. MSP sú však nadmerne preťažené najmä 
z toho dôvodu, že vo väčšine prípadov sú náklady na súlad fixné. Podľa odborných odhadov 
teda celkové náklady predstavujú 1 až 4 % z obratu, čo je veľa. Digitalizácia síce umožňuje 
tieto náklady znížiť, ale v krátkodobom horizonte prirodzene zaťažuje spoločnosti, najmä 
MSP, ktoré si musia zaobstarať moderné technológie a know-how. Harmonizovaný systém IT 
medzi členskými štátmi je v nasledujúcich rokoch nevyhnutnosťou.

Diverzifikácia sadzieb DPH rozdrobuje vnútorný trh a narúša jeho fungovanie podporou 
nerovnej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu EÚ, zvyšuje záťaž súvisiacu s dodržiavaním 
predpisov, narúša hospodársku súťaž a podporuje využívanie rozdielov v cenách medzi 
krajinami tým, že sa spotreba presúva do členských štátov s nižšími sadzbami DPH a 
skresľovaním výberu príjmov vládami. Diverzifikované systémy DPH môžu zároveň vytvárať 
nerovnaké konkurenčné podmienky voči tretím krajinám, vytvárať deformácie cien, a tým 
narúšať medzinárodný obchod. Preto je potrebné rešpektovať zásady transparentnosti, dobrej 
správy vecí verejných a výmeny informácií, pretože fungujúci systém DPH je systémom, 
ktorý nemá vplyv na obchod. 

V štúdii sa napokon uvádza, že vplyv znížených sadzieb na spotrebiteľov a dosiahnutie 
sociálnych a environmentálnych cieľov je obmedzený, pretože vplyv týchto sadzieb na ceny 
je malý a dočasný. Do úvahy treba vziať aj ďalšie faktory, ako napríklad cenovú elasticitu 
dopytu. Na to, aby boli znížené sadzby prijaté v tomto kontexte, ktoré sú významnými 
nákladmi pre vlády v dôsledku narúšania daňového základu, účinné, musia byť okrem toho, 
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že sa úplne alebo čiastočne prenesú na cenu zaplatenú spotrebiteľom jej znížením, spojené 
s inými iniciatívami, ako sú zápočty dane a priame dotácie, ktorých výhodou je priame 
zameranie sa na spotrebiteľa alebo podnikateľa. Sadzby znížené tým, že sa nezameriame 
na najchudobnejšie domácnosti, majú pri dosahovaní sociálnych a environmentálnych cieľov 
menší než očakávaný účinok. Vytvárajú mechanickú stratu, ktorá môže predstavovať až 22 % 
celkových národných príjmov z DPH, vedú k vyšším nákladom na dodržiavanie predpisov a 
väčšiemu riziku podvodov s DPH. Experti teda zistili, že zníženie DPH počas pandémie 
COVID-19 nemalo požadovaný vplyv na spotrebu, pretože spoločnosti, ktoré pohyb 
očakávali zvýšením rozpätia zisku, svoju cenu neznížili. Sú to alternatívne náklady, ktoré by 
mali slúžiť ako náš kompas a usmerňovať naše rozhodnutia. Namiesto zníženia DPH, 
z ktorého majú úžitok výrobcovia alebo spotrebitelia v rozsahu príslušného objemu, musíme 
spochybniť vhodnosť zníženia ostatných daní s priaznivejším vplyvom na životné prostredie, 
spravodlivosť, podporu zamestnanosti alebo stimuláciu miestneho hospodárstva. Popri 
priamych stimuloch by sa na propagáciu tovaru pod dohľadom a informačných kampaní, 
najmä na dosiahnutie našich environmentálnych cieľov, malo pozerať ako na nákladovo 
efektívnu alternatívu znížených sadzieb DPH.

Vzhľadom na čoraz dôležitejšiu environmentálnu politiku má táto štúdia zásluhu na tom, 
že otvorila cesty pre budúci výskum.

Obmedzenie rozdielu v DPH medzi členskými štátmi je v kontexte hospodárskej obnovy 
naliehavou potrebou s cieľom zastaviť sociálno-ekonomickú krízu po pandémii COVID-19. 
Tento rozdiel je možné znížiť zjednodušením systému uplatňovania DPH a bojom proti 
podvodom, najmä prostredníctvom digitalizácie, ktorá umožní správnym orgánom a 
podnikom reagovať v reálnom čase. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti by mal 
pomôcť členským štátom vyvinúť produktívnejšie, inkluzívnejšie a inovatívnejšie 
hospodárstvo zamerané na transformáciu v oblasti životného prostredia a na digitálnu 
transformáciu. Správne financovanie DPH pomôže splatiť dlh. Hospodárska obnova 
po pandémii COVID-19 je príležitosťou na zmeny spravodlivejších, ekologickejších a 
cielenejších daňových systémov. 
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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní šiestej smernice o DPH: čo chýba na zníženie rozdielu v DPH v Únii?
(2020/2263(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 4 a 14 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“),

– so zreteľom na články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„ZFEÚ“),

– so zreteľom na šiestu smernicu Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém 
dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia,

– so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme 
dane z pridanej hodnoty,

– so zreteľom na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, 
ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom 
systéme dane z pridanej hodnoty1,

– so zreteľom na uznesenie Parlamentu z 13. októbra 2011 o budúcnosti DPH 
(2011/2082(INI)2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. decembra 2011 o budúcnosti DPH: Smerom 
k jednoduchšiemu, spoľahlivejšiemu a efektívnejšiemu systému DPH prispôsobenému 
jednotnému trhu3,

– so zreteľom na akčný plán s názvom k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH – čas 
rozhodnúť sa, prijatý 7. apríla 20164,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. novembra 2016 s názvom Smerom 
k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom s DPH5,

– so zreteľom na návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide 
o sadzby dane z pridanej hodnoty6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom K jednotnému priestoru EÚ v oblasti 
DPH – čas konať7,

– so zreteľom na návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES 

1 Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1 – 22.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0436.
3 COM(2011) 851 final.
4 COM(2016) 148 final.
5 Prijaté texty, P8_TA(2016)0453.
6 COM(2018) 20 final. 
7 COM(2017) 566 final.
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o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé 
podniky8,

– so zreteľom na návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide 
o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH 
pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi9,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2018/1541 z 2. októbra 2018, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 904/2010 a (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie 
administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty10,

– so zreteľom na smernicu Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení 
smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel 
v systéme dane z pridanej hodnoty na zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi11,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2019 o návrhu smernice Rady, ktorou sa 
mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení 
na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými 
štátmi12,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. marca 2019 o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní 
sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch,

– so zreteľom na smernicu Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení 
smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide 
o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide 
o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho 
uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky13,

– so zreteľom na smernicu Rady (EÚ) 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení 
smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov 
platobných služieb14,

– 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 smernicu Rady (EÚ) 2017/2455, nariadenie Rady (EÚ) 2017/2454, 
vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/2459, smernicu Rady (EÚ) 2019/1995, 
vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/2026 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/194 
týkajúce sa balíka opatrení v oblasti DPH pre elektronický obchod,

– so zreteľom na štúdiu s názvom „Rozdiel v DPH, znížené sadzby DPH a ich vplyv 
na náklady na dodržiavanie predpisov pre podniky a spotrebiteľov“, ktorú vypracovala 
spoločnosť DIW ECON a ktorú zverejnilo generálne riaditeľstvo pre parlamentné 

8 COM(2018) 21 final.
9 COM(2018) 329 final, nadobudlo účinnosť 1. júla 2022.
10 Ú. v. EÚ L 259, 16.10.2018, s. 1 – 11.
11 Ú. v. EÚ L 311, 7.12.2018, s. 3 – 7.
12 COM(2018)0329.
13 Ú. v. EÚ L 62, 2.3.2020, s. 13 – 23.
14 Ú. v. EÚ L 62, 2.3.2020, s. 7 – 12.
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výskumné služby,

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 11/2020 (podľa článku 287 ods. 4 a 
článku 322 ods. 2 ZFEÚ) k návrhu nariadenia Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa mení 
nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách o vyberaní 
vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty15,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci o vykonávaní 
požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií: pokrok, získané poznatky a prekážky, 
ktoré treba prekonať (A9-0193/2021),

– so zreteľom na legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2021 
o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2011/16/EÚ o administratívnej 
spolupráci v oblasti daní16,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 19. mája 2021 k pozícii Rady v prvom 
čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
program „Fiscalis“ pre spoluprácu v oblasti zdaňovania a zrušuje nariadenie (EÚ) 
č. 1286/2013 (06116/1/2021 – C9-0179/2021 – 2018/0233(COD)),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2021, 
ktorým sa zriaďuje program „Fiscalis“ pre spoluprácu v oblasti zdaňovania a zrušuje 
nariadenie (EÚ) č. 1286/201317,

– so zreteľom na verejnú konzultáciu prístupnú od 8. februára do 4. mája 2021 (Pravidlá 
DPH pre finančné a poisťovacie služby – preskúmanie),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) 
rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe udelenia súhlasu 
s vypracovaním iniciatívnych správ a prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

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

A. keďže Rada v roku 1977 prijala šiestu smernicu, ktorej cieľom je dosiahnuť jednotný 
základ, na ktorý by sa mali uplatňovať harmonizované sadzby; keďže členské štáty sa 
rozhodli prejsť prechodným obdobím, ktoré sa medzičasom predĺžilo;

B. keďže smernicou o DPH18 sa v záujme objasnenia prepracováva a zrušuje šiesta 
smernica; keďže sa v nej stanovuje, že prechodné pravidlá budú nahradené konečným 
systémom založeným na zdaňovaní v členskom štáte pôvodu; keďže prechodný systém 
je komplexný, neúplný a štrukturálne zraniteľný voči podvodom; 

C. keďže v roku 2013 sa začalo podstatné preskúmanie na základe konečného systému 
založeného na zásade miesta určenia, vďaka ktorému je menej zraniteľný voči 

15 Dokument 12771/20, medziinštitucionálny spis 2018/0133 (NLE).
16 COM(2020)0314.
17 Ú. v. EÚ L 188, 28.5.2021, s. 1.
18 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ 
L 347, 11.12.2006, s. 1).
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podvodom19;

D. keďže treba vziať do úvahy návrh smernice prijatej 25. mája 2018, ktorou sa zavádzajú 
podrobné opatrenia pre konečný systém DPH pre obchod s tovarom medzi podnikmi 
v rámci EÚ a ukončuje sa „prechodný“ systém; keďže 12. februára 2019 prijal svoju 
pozíciu; keďže Rada sa zatiaľ nedohodla na svojej pozícii;

E. keďže rozdiel v DPH v EÚ klesol z 20 % v roku 2009 na 10 % v roku 2019; keďže v 
dôsledku pandémie a jej sociálno-ekonomických účinkov bol tento trend v roku 2020 
obrátený; keďže strata sa odhaduje na 164 miliárd EUR, pričom tretina z nich sa 
dostane do rúk podvodníkov a sietí organizovanej trestnej činnosti;

F. keďže treba vziať do úvahy stanovisko Dvora audítorov č. 11/2020 k novej metóde 
navrhnutej na zjednodušenie výpočtu vlastného zdroja založeného na DPH;

G. keďže „akčný plán pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie 
obnovy“ Komisie je súčasťou novej stratégie Európskej únie zameranej na 
zjednodušenie a adaptáciu na digitalizáciu hospodárstva a zelenú transformáciu 
zdaňovania a boj proti daňovým podvodom a únikom;

H. keďže od prijatia smernice o DPH sú finančné služby až na niektoré výnimky 
oslobodené od DPH z toho dôvodu, že podliehajú iným daniam (napr. daniam 
z poistného); 

Sadzby DPH, daňové základy a rozdiely v DPH v členských štátoch EÚ

1. konštatuje, že v roku 2019 bola v členských štátoch v priemere uplatnená štandardná 
sadzba na 71 % celkového základu dane; že základ dane pri štandardnej sadzbe DPH 
sa pohyboval od 97 % (BG) do 47 % (ES); že rozdiel v DPH v EÚ je v priemere 10 %, 
ale medzi členskými štátmi sa veľmi líši20; že počet znížených sadzieb a výrazne 
znížených sadzieb sa medzi členskými štátmi líši; že iba päť členských štátov21 ešte 
uplatňuje výrazne znížené sadzby; že iba Dánsko neuplatňuje znížené sadzby;

2. berie na vedomie, že zjednodušenie DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z hľadiska 
príjmu by mohlo viesť v priemere k zníženiu štandardnej sadzby v EÚ o 7 %, 
čo by viedlo k zníženiu štandardnej sadzby o 13 % na 2 %;

3. domnieva sa, že používanie mnohých znížených sadzieb prispieva k zložitosti 
a neprehľadnosti daňového systému, uľahčuje podvody a zvyšuje náklady 
na dodržiavanie predpisov;

4. poznamenáva, že rozdiel v DPH kolíše v závislosti od hospodárskeho cyklu; že slabé 
dodržiavanie daňových predpisov je spojené s vysokými štandardnými sadzbami DPH 
a viacnásobnými sadzbami DPH spojenými s nižšou súdnou a právnou účinnosťou;

Vplyv diverzifikácie znížených sadzieb DPH na podniky

5. domnieva sa, že náklady na súčasnú diverzifikáciu znížených sadzieb na dodržiavanie 

19 Ako sa to opisuje v akčnom pláne EÚ zo 7. apríla 2016.
20 Od 33 % v RO do 1 % v SE a HR.
21 FR, IE, IT, LU a ES do 1. januára 2021.
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predpisov pre podniky sú obzvlášť významné; že priemerné náklady na dodržiavanie 
predpisov sa odhadujú na 2,5 % z obratu spoločnosti a medzi členskými štátmi sa 
značne líšia22;

6. poznamenáva, že MSP čelia proporcionálne vyšším nákladom na dodržiavanie 
predpisov, pretože tieto náklady sú fixné a nezávislé od veľkosti spoločnosti; že vysoké 
náklady na dodržiavanie predpisov predstavujú prekážku vstupu na vnútorný trh EÚ; 
domnieva sa preto, že diferencované režimy DPH v rámci EÚ môžu odrádzať 
od vývozu;

7. berie na vedomie potenciál digitalizácie pri znižovaní nákladov na dodržiavanie 
predpisov; tvrdí, že digitálne inovácie23 majú potenciál znížiť náklady na dodržiavanie 
predpisov a pomôcť transparentným obchodným transakciám; zdôrazňuje potrebu 
zaistiť bezpečnosť údajov a súkromie jednotlivcov a podnikov;

8. poznamenáva, že diverzifikácia sadzieb je príčinou narušenia cien na vnútornom trhu, 
vytvára stimuly pre cezhraničné nákupy a vedie k zvýšenej daňovej súťaži 
medzi členskými štátmi; pripomína, že podniky potrebujú jasné a jednoznačné pravidlá 
v oblasti DPH na podporu cezhraničných činností a zníženie ich administratívnej 
záťaže;

9. zdôrazňuje, že dobre navrhnutý systém DPH je neutrálny a nemal by mať vplyv 
na obchod, ale že v praxi je táto zásada v celosvetovom meradle ťažko overiteľná 
vzhľadom na prax oslobodenia od DPH, nedostatok systémov refundácie, množstvo 
sadzieb, ktoré vedú k nákladom na dodržiavanie predpisov a nahradenie daní z príjmov 
DPH s cieľom podporiť obchod;

Vplyv znížených sadzieb DPH na spotrebiteľov a na sociálne a environmentálne ciele

10. poznamenáva, že používanie znížených sadzieb nevedie systematicky k trvalému 
zníženiu ceny pre spotrebiteľa; že účinnosť zníženej sadzby závisí od viacerých 
faktorov, ako je napríklad miera, v akej ju spoločnosti prenášajú na spotrebiteľov, jej 
trvanie, rozsah zníženia a komplexnosť systému sadzieb; že celkový prenos je preto 
náhodný a nemal by byť základom na tvorbu politiky; že nie je možné zamerať sa 
na domácnosti s nízkymi príjmami;

11. pripomína, že environmentálna daň, aby mohla pôsobiť ako hybná sila, musí byť 
inkluzívna, musí sa zameriavať na sociálnu rovnosť a nesmie oslabovať medzinárodnú 
konkurencieschopnosť spoločností; poznamenáva, že účinnosť znížených sadzieb 
na podporu tohto druhu tovarov a služieb alebo v širšom zmysle na tovar pod dohľadom 
(napr.: kultúra, zdravie, biodiverzita) závisí predovšetkým od prenosu týchto sadzieb 
na spotrebiteľov a od cenovej elasticity dopytu po tovaroch a službách, ktoré sú 
predmetom tejto sadzby;

12. zdôrazňuje, že znížené sadzby nie sú účinným nástrojom na dosiahnutie sociálnych 
alebo environmentálnych cieľov, pokiaľ ide o náklady vlády, vzhľadom na rozsah 
rozdielov v sadzbách, zníženie daňových príjmov, zvýšenie administratívnych 
nákladov, náklady na kontroly a inšpekcie, lobistický tlak, náklady na dodržiavanie 

22 LU menej ako 1 %, PL približne 4 %. 
23 Ako je umelá inteligencia, big data a technológia blockchainu.
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predpisov, ekonomické deformácie alebo dokonca daňové úniky a ťažkosti 
s dosiahnutím cieľového publika;

13. je presvedčený, že priame daňové stimuly, ako sú priame dotácie alebo zápočty dane, 
zamerané na konkrétnych spotrebiteľov a konkrétnych výrobcov, sú účinnejšími, 
flexibilnejšími, viditeľnejšími a nákladovo efektívnejšími nástrojmi na dosiahnutie 
týchto sociálnych a environmentálnych cieľov;

14. zdôrazňuje, že jednotný systém DPH v kombinácii s nástrojom priamych daňových 
stimulov, ako je program zápočtu dane pre domácnosti s nízkymi príjmami na základe 
príjmu, spolu s balíkom sociálnych reforiem by boli víťaznou stratégiou; pripomína, že 
Nový Zéland má systém jednotnej sadzby DPH a uplatňuje zápočet dane na domácnosti 
s nízkymi príjmami; že paušálne granty a informačné kampane zostávajú možnosťou 
propagácie tovaru pod dohľadom;

Závery

15. pripomína, že príjmy z DPH sú jedným z najdôležitejších zdrojov vládnych príjmov, 
ktoré v priemere predstavujú približne 21 % celkových daňových príjmov v EÚ; 
že rozdiel v DPH v EÚ je v priemere 10 %; že DPH je takisto vlastným zdrojom 
rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že akékoľvek zníženie základu DPH vedie k strate príjmov 
verejných financií; vyzýva vnútroštátne daňové orgány, aby prijali iniciatívy na zníženie 
rozdielu v DPH s cieľom pomôcť členským štátom zotaviť sa zo súčasnej sociálno-
ekonomickej krízy;

16. zahŕňa závery štúdie DIW ECON, v ktorých sa zdôrazňuje, že v roku 2019 bola 
v členských štátoch v priemere uplatnená štandardná sadzba na 71 % celkového základu 
dane; že diverzifikované systémy DPH ukladajú náklady podnikom, najmä MSP, 
zvýšením nákladov na dodržiavanie predpisov, narúšajú vnútorný trh a obchod a 
ukladajú vláde náklady prostredníctvom ušlých príjmov; že znížené sadzby sú 
nedostatočným nástrojom na dosiahnutie distribučných a environmentálnych cieľov;

17. berie na vedomie problémy so znižovaním rozdielov v DPH medzi členskými štátmi 
v dôsledku potreby zachovať niekoľko oslobodení od DPH poskytovaných na určitý 
tovar a služby a želanie členských štátov zachovať znížené sadzby najmenej 5 %; 
uznáva, že členské štáty si potrebujú zachovať možnosť slobodne si určiť sadzbu DPH, 
ktorá sa bude uplatňovať vzhľadom na jej význam ako nástroja rozpočtovej politiky;

18. požaduje zavedenie zjednodušeného systému DPH v službách konkurencieschopnosti, 
obmedzujúceho výnimky a neštandardné sadzby;

19. zdôrazňuje, že rozdiel v DPH do značnej miery obmedzuje účinnosť opatrení 
na presadzovanie a kontrolu pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide o daňové podvody 
a úniky a agresívne daňové plánovanie;

20. pripomína, že účinnosť znížených sadzieb ako politického nástroja je potrebné vždy 
hodnotiť v konkrétnom kontexte ostatných existujúcich politických nástrojov; 
že znížené sadzby často dopĺňajú existujúce nástroje sociálnej a environmentálnej 
politiky; že priame daňové stimuly sú nástrojmi, ktoré sa lepšie zameriavajú 
na domácnosti s nízkymi príjmami a sú spravidla menej nákladné;
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21. trvá na tom, že je potrebné prejsť na konečný systém DPH založený na zásade zdanenia 
v krajine určenia; žiada Radu, aby prijala návrh smernice z 25. mája 2018;

°

° °

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.


