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Boj proti podvodom v oblasti DPH: „čas zvýšiť 
úsilie“, hovoria audítori EÚ 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov súčasný systém EÚ na boj proti cezhraničným 
podvodom v oblasti DPH nie je dostatočne účinný a obmedzuje ho nedostatok porovnateľných 
údajov a ukazovateľov. Audítori EÚ hovoria, že EÚ má rad nástrojov na boj proti podvodom 
v oblasti DPH vnútri Spoločenstva, ale niektoré z nich je nutné posilniť alebo konzistentnejšie 
uplatňovať. Zlepšenie tohto systému si bude vyžadovať opatrenia zo strany členských štátov, 
Európskeho parlamentu a Európskej komisie. 

Podvody v oblasti DPH sú často spojené s organizovanou trestnou činnosťou. Podľa Europolu 40 – 
60 mld. EUR ročnej straty členských štátov na príjmoch z DPH zapríčinia organizované zločinecké 
skupiny. Keďže je vývoz tovarov a služieb z jedného členského štátu do iného oslobodený od DPH, 
zločinci sa môžu podvodom vyhnúť daniam v oboch krajinách. Výsledkom je strata príjmov 
príslušných krajín, ako aj EÚ.  

„Počas nášho auditu sa zistili významné nedostatky, ktoré poukazujú na to, že systém nie je 
dostatočne účinný. Tieto nedostatky sa musia riešiť,“ povedal Neven Mates, člen Európskeho 
dvora audítorov zodpovedný za túto správu.  

Audítori navštívili päť členských štátov: Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Lotyšsko a Spojené 
kráľovstvo. Zistili, že: 

• neexistujú účinné krížové kontroly colných a daňových údajov vo väčšine kontrolovaných 
členských štátov; 

• informácie o DPH sa zdieľajú medzi daňovými úradmi členských štátov, ale vyskytujú sa 
problémy s ich presnosťou, úplnosťou a včasnosťou;  

• administratívne a súdne orgány a orgány presadzovania práva nedostatočne 
spolupracujú a ich právomoci sa prekrývajú.  

Podľa audítorov v jednom prípade členský štát poslal chybovú správu o nesprávnom 
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identifikačnom čísle DPH o viac než dva roky a päť mesiacov neskôr. Audítori zistili, že s výnimkou 
Talianska kontrolované členské štáty nemali k dispozícií automatické kontrolné systémy 
identifikačných čísel DPH v ich elektronických systémoch týkajúcich sa colného vybavenia.  

Europol ani OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) nemajú prístup k údajom zo siete 
členských štátov proti podvodom či k údajom z výmeny informácií o DPH. 

Odporúčania 

Právomoc schvaľovať nové právne opatrenia a zavádzať ich majú najmä členské štáty. V súlade 
s tým audítori vyjadrujú odporúčania Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade.  

Komisia by mala navrhnúť zmeny právnych predpisov, ktoré umožnia účinné krížové kontroly 
colných údajov a údajov o DPH.  

Okrem toho by Komisia mala zamerať svoje monitorovanie členských štátov na zlepšenie 
včasnosti ich odpovedí na žiadosti o informácie a spoľahlivosti systému na výmenu informácií 
o DPH.  

Napokon, Komisia by mala iniciovať vytvorenie spoločného systému zbierania štatistiky 
o podvodoch v oblasti DPH vnútri Spoločenstva a podporovať členské štáty, aby riešili problémy 
v Eurofiscu a lepšie koordinovali svoje politiky v oblasti prenesenia daňovej povinnosti 
(keď za DPH zodpovedajú spotrebitelia namiesto dodávateľov). 

Na účely účinnejšieho odrádzania od nezákonných činností by Rada mala schváliť návrh Komisie 
na spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť dodávateľov za straty na DPH v členských štátoch 
určenia a poveriť Komisiu rokovaniami o opatreniach vzájomnej pomoci s krajinami, v ktorých je 
zriadená väčšina poskytovateľov digitálnych služieb, a podpísať tieto opatrenia. 

Európsky parlament a Rada by mali zahrnúť DPH do rozsahu smernice o boji proti podvodom 
a nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry a udeliť úradu OLAF jasné kompetencie a nástroje 
na vyšetrovanie podvodov v oblasti DPH vnútri Spoločenstva. 

 

Osobitná správa č. 24/2015 „Boj proti podvodom v oblasti DPH vnútri Spoločenstva: Ďalšie opatrenia 
sú potrebné“ je dostupná v 23 jazykoch EÚ.  

 


