Kontrola plnenia opatrení z kontroly
postupu daňových orgánov pri správe,
kontrole a vymáhaní dane z pridanej
hodnoty a plnenia úloh v rámci systému
VIES na výmenu informácií medzi
členskými krajinami EÚ
Podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2007 vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
(ďalej len „NKÚ SR”) kontrolu plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe,
kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu
informácií medzi členskými krajinami EÚ, ktorá bola vykonaná v II. polroku 2005.
Kontrola plnenia opatrení bola vykonaná v období júl až august 2007 v Daňových úradoch
Trenčín, Komárno, Dolný Kubín, Zvolen, Prievidza, Košice V a Michalovce. V daňových úradoch
Bratislava I a Košice II bola vykonaná kontrola plnenia prijatých opatrení už v decembri 2006.
Opatrenia, ktoré DÚ splnili alebo plnili boli zamerané na:
zaslanie výziev daňovým subjektom na odstránenie nedostatkov v podaných daňových
priznaniach DPH a v súhrnných výkazoch DPH, prípadne na podanie súhrnných výkazov DPH,
správnosť evidencie daní,
doplnenie právoplatnosti a vykonateľnosti na rozhodnutiach vydaných správcom dane
výkon kontroly v určených daňových subjektoch,
požiadanie o medzinárodnú spoluprácu v dôvodu zistenia správnej hodnoty intrakomunitárnych
dodávok tovarov,
zostavenie výkazov daňových nedoplatkov,
preverovanie majetkových pomerov daňových dlžníkov aj využitím súčinnosti tretích osôb,
zabezpečenie daňových nedoplatkov zriadeným záložného práva k majetku daňových dlžníkov,
začatie daňového exekučného konania a vymáhanie daňových nedoplatkov,
podanie trestného oznámenia z podozrenia zo spáchania trestného činu.
Na základe plnenia prijatých opatrení správcovia daní vykonali predpisy dane v evidencii
štátnych príjmov v celkovej sume 3 398 987 Sk, pokuty v sume 145 667 Sk a sankčný úrok v sume
1 867 Sk. Daňové subjekty z uvedených predpisov uhradili 1 651 757 Sk. Plnením opatrení
zameraných na vymáhanie daňových nedoplatkov správcovia daní vymohli 2 898 269 Sk.
Príslušné daňové úrady po preverení rozdielu medzi údajmi v systéme VIES a údajmi
v daňových priznaniach DPH, prípadne súhrnných hláseniach DPH podaných konkrétnymi
daňovými subjektami, na ktoré pri výkone kontroly v roku 2005 poukázal NKÚ SR, dorubili rozdiel
dane v celkovej sume 18 957 629 Sk, čím sa potvrdili podozrivé obchodné prípady a odhalili daňové

úniky.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že významným prínosom pri vykonaní daňových kontrol
bola výmena informácií pri intrakomunitárnych transakciách prostredníctvom medzinárodnej
výmeny informácií systémom VIES (Value Added Tax Information Exchange System – Systém na
výmenu informácií o dani z pridanej hodnoty) v rámci krajín Európskej únie a využitie možností,
ktoré ponúka tento systém pri registrácii platiteľov DPH a sledovaní vykazovania hodnoty dodávok
tovaru slovenských platiteľov do EÚ a nadobudnutí tovaru slovenskými platiteľmi z krajín
Európskej únie.

