Európa stupňuje boj proti daňovým únikom, zároveň však musí chrániť
poctivých podnikateľov.
Bratislava 22. september 2017 – Špičkoví európski daňoví poradcovia rokujú v Bratislave o boji proti
vyhýbaniu sa plateniu daní, obmedzovaní daňových rajov, či o daňovej istote pre podnikateľov.
Miriam Galandová – viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov:
Európska konfederácia daňových poradcov (CFE) pomerne rozsiahlo diskutuje o problematike daňovej
istoty. Momentálne pripravujeme správu pre európske inštitúcie. Sme presvedčení, že daňová istota sa
musí stať prioritou pri tvorbe legislatívy. Je dôležité, aby sa v EÚ zvýšila podpora podnikov a ich
konkurencieschopnosť. Na jednej strane sú dôležité opatrenia, ktoré riešia agresívne daňové úniky
a zabraňujú umelému znižovaniu základu dane. Na druhej strane občania a firmy potrebujú mať istotu,
že môžu robiť správne rozhodnutia na dlhú dobu. Zákony sa nesmú meniť príliš často a nesmú byť
retroaktívne. Výhodou daňovej istoty je, že daňovníci budú viac informovaní o svojich povinnostiach
a klesne tak riziko daňových sporov.
Branislav Kováč – viceprezident Slovenskej komory daňových poradcov:
Daňový výbor (Fiscal Committee) bude riešiť novú legislatívu týkajúcu sa vyhýbaniu sa daňovým
povinnostiam. Od 1.1.2018 sa táto téma týka aj Slovenska, keďže zavádzame novú európsku smernicu
ATAD. Na stretnutí CFE môžeme získať užitočné skúsenosti z iných krajín, ako túto smernicu
implementovať do vnútroštátnych daňových predpisov. Daňoví poradcovia sa zaoberajú aj zavádzaním
smernice proti praniu špinavých peňazí. Cieľom smernice je aj uľahčiť výmenu informácií medzi
finančnými spravodajskými jednotkami pri identifikácii a sledovaní podozrivých transakcií.
Daňoví poradcovia diskutujú aj o obmedzovaní daňových rajov. EÚ chce do konca roku 2017 zverejniť
zoznam krajín, ktoré nespolupracujú pri odhaľovaní daňových únikov a podvodov. Tieto krajiny budú zo
strany Únie sankcionované. Do úvahy pripadá uloženie zrážkových daní, nové pravidlá pre CFC,
obmedzenia účasti na oslobodení od dane a znižovanie odpočítateľných nákladov, ako sú licenčné
poplatky.
Európska konfederácia daňových poradcov (CFE) reprezentuje vyše 200 000 daňových poradcov z 21
krajín. Vydáva stanoviská k pripravovanej legislatíve, ktoré slúžia ako podklady pre rozhodovanie
poslancov v Európskom parlamente.
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Slovenská komora daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) je profesijná organizácia, ktorá združuje daňových
poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Našim cieľom je podporovať členov
Komory v ich profesii a poskytovať im odborné vzdelávanie. Podieľame sa na príprave legislatívy
a snažíme sa ovplyvniť jej výslednú podobu v prospech kvalitnejšieho podnikateľského prostredia.

