
                                                                                                    

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 

v spolupráci s the International Fiscal Association, the Slovak Republic Branch si Vás dovoľujú pozvať na 

seminár: 

Boj proti daňovým únikom u nás a v EÚ   

Európska komisia vo svojej Správe o Slovensku z roku 2017 konštatuje, že napriek výrazným zlepšeniam za 

posledné roky, stále trpí štátny rozpočet SR výpadkami príjmov z DPH vo výške asi 30 %, čo predstavuje 

viac než dvojnásobok priemeru Európskej únie a zaraďuje Slovensko medzi štyri štáty EÚ s najvyššou 

daňovou medzerou. Slovensko tak v súčasnosti z dôvodu podvodov a daňových únikov na DPH prichádza 

ročne o zhruba 2,2 miliardy EUR. Medzi najvýznamnejšie opatrenia boja proti týmto únikom sa zaradilo 

zavedenie kontrolného výkazu DPH. V tomto roku pribúda tzv. super-zaisťovací príkaz, zaviesť by sa mal 

index daňovej spoľahlivosti a zmeny čaká aj zlučovanie firiem. Ako tieto a ďalšie opatrenia pomáhajú, a 

zároveň, aký je ich dopad na podnikateľské prostredie a najmä na malé a stredné podniky? Ako zabezpečiť 

vyšší výber daní pri čo najmenších dodatočných finančných a časových nákladoch pre poctivé firmy? Aj o 

týchto otázkach bude panelová diskusia.   
  

Termín: Utorok 13. júna 2017  
Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava 
 

 

PROGRAM 

09:00 – 09:30 Registrácia 
 

09:30 – 09:40 Úvodné slovo  

 Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 
 

09:40 – 11:30  Panelová diskusia 

 Ladislav Hanniker, Generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík, Finančná správa SR 

 Renáta Bláhová, Prezident IFA SR     

 David Havrlant, Ekonomický analytik, Desk Officer pre Slovensko, Generálne riaditeľstvo EK pre 
ekonomické a finančné záležitosti 

 Guido Glania, Výkonný člen predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

 Danuše Nerudová, Prezident IFA ČR, Mendelová univerzita Brno 
 

Moderátor: Lívia Vašáková, Ekonomický radca, Zastúpenie EK na Slovensku 
 

11:30 – 13:00  Obed 
 

13:00 – 15:00  Okrúhly stôl - MLI (Multilaterálny Dohovor) a ATAD (Smernica proti daňovým únikom): 

Dopad na právnu istotu slovenských daňovníkov (uzavretá diskusia odborníkov) 
 

Moderátori: Tomáš Balco a Ľubica Adame, Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
 
 

REGISTRÁCIA 

Registrujte sa prosím prostredníctvom formulára do 8.6.2017. Počet účastníkov je obmedzený z 
kapacitných dôvodov. Organizátor si vyhradzuje právo na akceptáciu prihlášky. 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-slovakia-sk_0.pdf
https://goo.gl/forms/HqsgoGf7cKXneqlJ3

