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Nedostatky vo výmene daňových údajov
v EÚ môžu podporovať vyhýbanie sa
daňovým povinnostiam a daňové úniky
Podľa novej správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), členské štáty EÚ stále
v dostatočnej miere nevymieňajú daňové informácie, aby zabezpečili spravodlivé a účinné
zdaňovanie v rámci celého jednotného trhu. Problémy sú nielen v legislatívnom rámci EÚ,
ale aj v jeho vykonávaní a monitorovaní. Audítori konkrétne zistili, že kvalita vymieňaných
informácií je často nízka alebo sa informácie dostatočne nevyužívajú.
Čoraz vyšší počet cezhraničných transakcií členským štátom komplikuje riadne posudzovanie
daňových povinností a vytvára priestor pre vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky.
Len straty na strane príjmov plynúce z vyhýbania sa daňovým povinnostiam zo strany právnických
osôb sa podľa odhadov v EÚ pohybujú medzi 50 a 70 mld. EUR ročne, a ak sa do tohto odhadu
zahrnú osobitné daňové pravidlá a neefektívny výber daní, táto suma sa zvýši na takmer 190 mld.
EUR. Pre výber daní v plnej výške v určenom čase je preto spolupráca medzi členskými štátmi
zásadná.
„Daňová spravodlivosť je pre hospodárstvo EÚ kľúčová: zvyšuje istotu pre daňových poplatníkov,
posilňuje investície a stimuluje konkurencieschopnosť a inovácie,“ uviedla Ildikó Gáll-Pelcz,
členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Iniciatívy z posledných rokov
poskytli správnym orgánom bezprecedentný prístup k daňovým údajom. Na dosiahnutie plného
potenciálu systému je však nutné, aby sa vymieňané informácie využívali omnoho viac.“
Legislatívny rámec Európskej komisie stanovený na výmenu daňových informácií je transparentný
a logický. Audítori však varujú, že má niekoľko nedostatkov. Po prvé, je neúplný, pokiaľ ide o to
zamedziť vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom. Napríklad na kryptomeny,
ale tiež na iné formy príjmov, sa nevzťahuje povinné oznamovanie, zostávajú preto z veľkej časti
nezdanené. Po druhé, podpora poskytovaná členským štátom nie je dostatočná. Komisia sa
konkrétne takmer nezaoberá otázkou nedostatočnej kvality údajov a neposudzuje, do akej miery
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sú sankcie za nedodržiavanie právnych predpisov účinné a odrádzajúce. Napokon Komisia by
mala poskytovať viac pokynov, aby členským štátom pomohla, najmä v oblasti analýzy a využitia
údajov.
Pre daňové orgány je síce zásadné, aby mali lepší prehľad o oblastiach, ktoré sú najviac dotknuté
daňovými únikmi a vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, aby mohli prijímať vhodné nápravné
opatrenia, neexistuje však žiadny rámec EÚ na monitorovanie výkonnosti systému. Audítori
upozorňujú, že EÚ v skutočnosti nepoužíva žiadny jednotný súbor ukazovateľov výkonnosti
na meranie účinnosti daňových informácií, ktoré si medzi sebou vymieňajú členské štáty.
Systém výmeny daňových informácií môže fungovať dobre, ak sú údaje správne, úplné
a vymieňajú sa včas. Nie je to však vždy tak, kritizujú audítori. Informácie sa navyše
vo všeobecnosti príliš nevyužívajú, čo vedie k výpadkom daní. Audítori však zistili, že výmeny
informácií na žiadosť i spontánne výmeny fungovali účinne. Podobne simultánne kontroly
daňových poplatníkov dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ktoré majú v súvislosti s týmito
poplatníkmi spoločný alebo dopĺňajúci sa záujem, sa ukázali byť účinným nástrojom
pre posúdenie zdanenia cezhraničných transakcií.

Základné informácie
Výber daní je zodpovednosťou každého členského štátu. Úlohou EÚ je však pomáhať členským
štátom v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom. Európska komisia
spolu s členskými štátmi pracuje na tom, aby boli vnútroštátne daňové systémy v EÚ
transparentnejšie, zodpovednejšie a účinnejšie. Na tento účel bol zavedený systém na výmenu
informácií o daňových a finančných účtoch medzi členskými štátmi. V súlade so štandardmi OECD
sa daňové orgány v EÚ tiež dohodli užšie spolupracovať nielen na správnom uplatňovaní
daňových pravidiel, ale aj na boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom.
Smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní z roku 2011 je základným právnym
predpisom EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti priamych daní. V posledných rokoch bola
niekoľkokrát zmenená, aby sa rozšíril jej rozsah.
Audit sa konal v piatich členských štátoch: Cyprus, Taliansko, Holandsko, Poľsko a Španielsko.
Osobitná správa č. 3/2021: „Výmena daňových informácií v EÚ: pevný základ, ale medzery
vo vykonávaní“ je dostupná v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA (eca.europa.eu).
EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu
a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach
predkladáme, sa zavádza do praxe.
Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou
Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
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