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1 Úvod 

 

 Dane. Nikdy nekončiaca téma. Bolo mnoho odborných debát, ktoré boli vedené po 

stáročia na túto tému. Ešte viac takýchto rozhovorov za rovnaké časové obdobie prebehlo 

v krčmách, domácnostiach a medzi priateľmi či politickými oponentmi na rovnakú tému. A to 

mnoţstvo článkov a kníh – odborných, aj tých menej. Prečo sú dane jednou 

z najdiskutovanejších tém? Pravdepodobne preto, lebo dane nás sprevádzajú doslova od 

narodenia aţ do smrti. Zasahujú do nášho ţivota či sa nám to páči alebo nie. Nemalo by byť 

pred nimi úniku. Usmerňujú našu aktivitu, regulujú nás disponibilný príjem cez 

prerozdeľovanie prostriedkov štátu. 

 Povojnová integrácia Európy sa stala stredobodom záujmu mnohých politológov, 

ekonómov, sociológov či právnikov, ktorý analyzovali či analyzujú jednotlivé kroky 

integrácie. Európska únia nie je meravým monolitom, ale je to zloţitý mechanizmus 

dvadsiatich siedmych štátov, ktoré majú svoje špecifické politické a ekonomické záujmy 

a často aj veľmi komplikované historické vzťahy. Vytvorenie jednotného vnútorného trhu 

podnietilo hospodársky rast a posilnilo postavenie Európskej únie ako svetovej obchodnej 

veľmoci. Toto si vyţiadalo však aj určité zmeny v colnej, daňovej a obchodnej politike, ktoré 

sú významnou súčasťou hospodárskej politiky. 

 Cieľom mojej práce je načrtnúť historický vývoj daní a ciel, poukázať na spôsoby, 

ktoré sú pouţívané pri colných a daňových únikoch, hlavne u DPH a spotrebných daní (tvoria 

jednu z najdôleţitejších príjmov štátneho rozpočtu) a navrhnúť opatrenia, ktoré by tieto úniky 

mohli eliminovať. Opatrenia proti daňovým únikom sú navrhovane pre Slovenskú republiku 

a jej legislatívu a jedná sa prevaţne o opatrenia, ktoré spadajú pod výkon colnej správy SR.  

 Hlavná časť mojej diplomovej práce je z hľadiska obsahovej stránky rozdelená do 

troch ucelených kapitol. Z toho v prvej kapitole som popísal vývoj daní a ciel od ich vzniku 

aţ po súčasné obdobie. Druhá kapitola je zameraná na colné a daňové úniky, hlavne v oblasti 

nepriamych daní, na ktorých je páchaná rozsiahla trestná činnosť z dôvodu vízie veľkého 

zisku subjektov. Pri úniku na nepriamych daniach je kapitola rozdelená na podkapitoly, 

v ktorých popisujem úniky na DPH a úniky na spotrebných daniach a techniky, ktoré sú 

k tomu vyuţívané. Na začiatku mojej tretej kapitoly poukazujem na opatrenia prijaté 

v minulosti colnou správou SR, ktoré sa ukázali ako veľmi efektívne v boji proti daňovým 
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únikom. V druhej podkapitole navrhujem zopár opatrení, ktoré by mohli byť zrealizované 

v budúcnu a pomohli tak ešte lepšie riešiť problematiku daňových únikov. 

 V prvej kapitole bola pouţitá historicko -  logická  metóda a taktieţ aj popisná metóda.  

V druhej kapitole som pomocou analytickej metódy zanalyzoval problematiku daňových 

a colných únikov.  Metóda analýzy a dedukcie vyúsťuje v tretej kapitole do návrhov ako  

zlepšiť opatrenia v boji proti daňovým a colným únikom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2 Clo, nepriame dane a ich krátenie – historický vývoj 

 

2.1 História vývoja daní 

 

Ak otvárame tému daní, je taktieţ potreba pozrieť sa na ich historický vývoj od doby 

ich vzniku v staroveku, kedy boli dane platené ešte v naturálnej podobe aţ po súčasnosť.

  

Dane boli vţdy predmetom historického zápasu politických, ekonomických, 

náboţenských a filozofických názorov. 

Ježiš platí daň 

„...Keď prišli do Kafarnaumu, pristúpili k Petrovi vyberači chrámovej dane a spýtali 

sa: Či váš majster neplatí chrámovú daň? Odpovedal: Platí. Keď prišiel domov, predišiel ho 

Ježiš a riekol: Čo myslíš, Šimon? Od koho berú zemskí králi clo alebo daň? Od svojich synov, 

a či od cudzích? Keď odpovedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš: Synovia sú teda oslobodení. 

Ale aby sme ich nepohoršili, choď, hoď do mora udicu, vezmi rybu, ktorá sa prvá chytí, otvor 

jej ústa, nájdeš v nej peniaz , vezmi ho a daj im za mňa i za seba...“
1
 

O dani 

„...Vtedy prišli farizeji a radili sa, ako by Ho podchytili v reči. Poslali k Nemu svojich 

učeníkov a herodiánov, a tí povedali: Majstre, vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa 

pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si 

myslíš: slobodno platiť cisárovi daň, a či nie? Ježiš prezrel ich zlomyseľnosť a riekol: Čo ma 

pokúšate, pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platieva daň. A oni Mu priniesli denár. 

Spýtal sa ich: Čí je to obraz a nápis?  Odpovedali Mu: Cisárov. Tu im riekol: Dávajte teda, 

čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božieho, Bohu. Keď to počuli, zadivili sa, opustili Ho a 

odišli...“
2
 

 

                                                           
1
 BIBLIA.SK. Evanjelium podľa Matúša, čl. 17 [online]. [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: 

http://www.biblia.sk/sk/evanjelicky/matus/17 
2
 BIBLIA.SK. Evanjelium podľa Matúša, čl. 22 [online]. [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: 

http://www.biblia.sk/sk/evanjelicky/matus/22 
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Povinná dobročinnosť 

Ešte progresívnejšie vyznieva islamský daňový systém. Prorok vyhlásil zakát 

(odvádzanie časti príjmu na dobročinné účely) za zákonnú povinnosť, za daň, ktorú majú 

platiť bohatý chudobným. Islam vytvoril zakát vlastne tým, ţe pridal ku kresťanskej inštitúcií 

almuţny zloţku sily. Tým vlastne vznikla akási povinná dobročinnosť, resp. by sa dalo 

povedať, ţe aj akasi obdoba toho čo socialisti vynašli o 1300 rokov neskôr vo forme 

progresívnej dane. Vyhlásením zakátu tak islam nadobudol podobu sociálneho hnutia.  Uţ 

nepôsobil iba ako náboţenstvo. Jedno z najväčších posolstiev Mohameda preto je, ţe človek 

potrebuje náboţenstvo , ktoré je zároveň aj politikou a politiku, ktorá je etikou. 

Fakty, ktoré sú zachytené v evanjeliu aj v koráne nám potvrdzujú, ţe dane 

v akejkoľvek podobe sú staré, ako ľudstvo samo. 

Dane sú inštitút, ktorý je starý niekoľko tisíc rokov. Potreba vytvorenia daní sa 

objavuje súbeţne s tým, ako sa spoločnosť v najstarších dobách začínala organizovať v štátne 

útvary, ktorý potrebuje dane na svoje fungovanie a musí si vo vlastnom záujme zorganizovať 

svoj fiškálny systém. Platí teda, že o dania v najširšom slova zmysle môžeme hovoriť až 

v súvislostiach so vznikom štátu.
3
 

To sú môţeme poloţiť otázku: Čo to vlastne štát je? Ide o určitý teritoriálny substrát 

(čiţe územie) a určitý personálny substrát (obyvateľstvo), ktoré ţije na tomto území. 

K ďalším charakteristickým črtám štátu patria: štátna moc, peniaze alebo niečo, čo plní 

funkciu platidla a taktieţ systém, ktorými sa sústreďuje časť dôchodku spoločnosti do 

ústredného peňaţného fondu, ktorého účelom je zabezpečenie riadneho plnenia funkcií štátu.  

Dane patria do skupiny štátnych a iných verejných príjmov, popri cle, poplatkoch  

a ďalších platbách. Vyjadrujú autoritatívny princíp štátnej moci a súčasne aj princíp podielu 

fyzických a právnických na financovaní štátnych potrieb. V jednotlivých historických 

obdobiach sa menila sústava daní v závislosti od podmienok v danom štáte. 

 

 

                                                           
3
 STARÝ, Marek. Dějiny daní a poplatků. Vyd. 1. Praha: Havlíček Brain Team, 2009, 207 s. ISBN 978-808-

7109-151. 
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2.1.1 Vývoj daní v staroveku 

 

V období otrokárskej spoločnosti (rok 4000 – 500 p.n.l.) mali dane charakter 

príleţitostných, nepravidelných platieb, ktoré boli závislé od monetárnych potrieb štátu (napr. 

verejné stavby, vojny). Boli väčšinou vyberané v naturálnej podobe (napr. obilie). 

V niektorých prípadoch mali charakter dobrovoľnosti a existoval systém pomerne častých 

daňových úľav. 

Dane zohrávali ako zdroj prímov panovníkov v tejto dobe druhoradú úlohu. Hlavným 

ich zdrojom príjmov bola ich vojnová korisť a výnosy z vlastného majetku. 

Prevaţovali tzv. majetkové dane a domény. Domény boli v podstate prvá forma 

nepriamych daní a predstavovali výnosy z panovníkovho lesného a poľnohospodárskeho 

majetku v naturálnej forme. 

V Izraeli prešli dane veľkým vývojom. V sudcovskej dobe ešte neboj daňový vývoj 

celkom ucelený. Išlo skôr len o príspevky rodín na základne funkcie štátu platené väčšinou 

v naturálnych podobách. Najviac sa forme dane v tejto dobe podobal chrámová daň, ktorá 

bola vyberaná v striebre. 

Aţ v dobe kráľovskej sa začali vyberať štandardné dane, ktoré sa vyberali v podobe 

desiatkov (napr. desiatok z úrody, z vína...) a taktieţ sa vyberali aj poplatky z výsadných 

obchodov. Daňové zaťaţenie bolo Izraeli však vysoké a nerovnomerne, kde sever bol viac 

zaťaţený. To viedlo neskôr aj k rozpadu izraelského kráľovstva. 

V Grécku boli priame dane charakteristické ich dobrovoľnosťou (boli odvádzané 

priamo štátu), pretoţe dane sa chápali ako prejav občianskej uvedomelosti.  

Nepriame dane (z kúpy a predaja, dedičstva, prenájmu) sa vyberali na trhoviskách, pri 

verejných draţbách, pri predaji pôdy a pod. 

V Egypte existovali dva paralelné systémy platenia daní – v peniazoch a v naturáliách 

a bolo zdaňované takmer všetko, čo sa zdaniť dalo. Prvou známou daňou platenou, ktorá sa 

platila v peniazoch bola daň z vinohradov a ovocných sadov. Príjmy Egypta pozostávali 

z výberu rozličných ciel. K nepriamym daniam patrili daň z hlavy, daň z budov, daň 

z otrokov, domácich zvierat. Nepriame dane sa vyberali z vyváţaného a dováţaného tovaru, 

z kúpy a predaja tovarov, z prenájmu, zo zmlúv a pod. 
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V Antickom Ríme boli hlavným zdrojom príjmov do štátnej pokladnice 

Republikánskeho Ríma príjmy z dobitých provincií. Ak tieto príjmy nestačili, občania boli 

nútený odovzdať jednorazovú dávku z pozemkov, neskôr z hlavy – tzv. Tributum. Neskôr 

v období cisárstva sa zaviedla taktieţ  aj pozemková daň, daň za prepustenie otroka, daň 

z predaja, daň z dedičstva, pričom tieto dane boli uţ platené prevaţne v peňaţnej podobe.  

Priame dane sa nazývali Tributa a nepriame dane sa označovali ako  Vectigalia. 

K priamym daniam patrila daň z majetku, ktorá bola určovaná podľa potreby a rovnako aj 

pozemková daň, ktorá sa odvádzala  v obilí. Neskôr po úpadku otrokárstva sa do popredia 

dostavalo aj zdaňovanie poľnohospodárstva, ţivností, daň z hlavy, daň z dobytka, pozemková 

daň. Dane sa vyberali prostredníctvom štátneho orgánu alebo prostredníctvom osoby 

oprávnenej na základe licencie od panovníka. 

 

2.1.2 Vývoj daní v stredoveku 

 

„Modernejšie podoba daní vznikla v rannom stredoveku na britských ostrovoch, kde 

domorodé obyvateľstvo muselo platiť dávky dobyvačným Nomádom. Tam získali názov 

„dannengeld“ a neskôr sa preniesli  do všetkých krajín Európy ako povinná platba „štátu“ 

(kráľovi) za ochranu života a majetku obyvateľov.“
4
 

Stredovek je charakterizovaný feudálnou spoločnosťou, ktorú môţeme z časového 

hľadiska ohraničiť 5. – 18. Storočím a rozdeliť do môţeme do troch etáp: 

- ranný feudalizmus (5. – 11. storočie) 

Išlo  o obdobie, ktoré sa  v zásade nelíšilo od otrokárskej spoločnosti. Základom 

bolo naturálne hospodárstvo, s minimálnym vyuţívaním peňazí a štátna pokladnica 

bola ešte oddelená od pokladnice monarchu.  Dane sa od obyvateľstva vyberali 

hlavne na krytie vojnových výdavkov. Okrem toho sa odvádzali aj cirkevné dane 

(desiatky). 

- rozvinutý feudalizmus (12. – 15. storočie) 

                                                           
4
 ČIERNA, Michaela. Komparácia daňových systémov Slovenskej a Českej republiky so zameraním na 

zdaňovanie príjmov fyzickej osoby. Bratislava, 2007. Diplomová práca. Ekonomická Univerzita v Bratislave, 

Fakulta podnikového manaţmentu, Katedra podnikových financií. 
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Obdobie, pre ktoré je charakteristické rozvoj peňaţného hospodárstva. Dane sú 

ešte stále nepravidelným zdrojom príjmov panovníkov, ale postupne nadobúdajú 

podobu pravidelného peňaţného príjmu panovníka. Vo veľkých mestách sa začali 

vyberať prvé dane, ktoré predstavovali zárodky mestských daní. Zásadným 

rozdielom medzi starovekom a stredovekom je, ţe dochádza k oddeleniu 

hospodárenia štátu od hospodárenia panovníka. Stabilizácia štátnych príjmov mala 

za následok značný ekonomický aj politický význam, keďţe umoţňovala 

predvídať rozsah zaťaţenia na jednej strane a potrieb na strane druhej v prospech 

štátnej pokladnice. V tomto období sa prejavoval tzv. mocenský dualizmus, čiţe 

išlo o to, ţe priame dane (napr. mýto) vyberala šľachta a nepriame dane (domény) 

vyberal panovník. Tato skutočnosť spôsobovala nárast daňového zaťaţenia 

obyvateľstva. 

Najdôleţitejšími zdrojmi štátnych príjmov boli nepriame dane a to hlavne 

domény, čo boli vlastne naturálne príjmy z poľnohospodárskych a lesných 

majetkov, ktoré patrili panovníkovi a potom regály. Išlo o nepriame dane, ktoré 

mali formu poplatkov za „poţičanie práv“, ktoré výhradne patrili panovníkovi, 

mestu alebo šľachte (napr. právo razenia mincí, colný regál – výlučné právo 

vyberať clo, soľný regál – výlučné právo ťaţby a predaja soli). 

- Neskorý feudalizmus (16. – 18. storočie) 

V tejto dobe dominovali Akcízi, ktoré predstavovali najmodernejšiu formu 

niektorých regálov. Väčšinou išlo o dane z predaja určitého tovaru, pričom 

väčšinou šlo o tovary, ktoré plnili úlohu všeobecného ekvivalentu (napr. akcíz na 

olej, soľ, koţu). Išlo v podstate o predchodcu dnešných spotrebných daní. Koncom 

18. Storočia sa začali vyberať kontribúcie, ktoré predstavovali formu feudálnych 

priamych daní, pričom išlo o daň z hlavy, daň z majetku alebo hrubého výnosu. 

Povoľovať tieto priame dane bolo politickým právom šľachty. 

  

 Pre nedostatok stáleho a spoľahlivého daňového aparátu sa beţne pouţívala forma 

„prenájmu vyberania daní“ vybranými osobami. Išlo o tzv. vymáhačov daní. 
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 Počas feudalizmu sa dane najčastejšie vyberali tzv. repartičnou metódou, čiţe vopred 

sa určilo koľko daní treba vybrať a následne bol tento výnos dane rozdelený  príslušným 

regiónom a prepočítal sa na počet obyvateľov.  

 Na konci obdobia feudalizmu sa nepriame dane povaţovali za spravodlivejšie ako 

priame dane, lebo postihovali všetky vrstvy obyvateľstva. V období neskorého kapitalizmu 

štát nadobudol pevné postavenie a dane sa stali stálym zdrojom príjmov do štátnej pokladnice. 

Avšak stali sa aj predmetom častých sporov panovníkov a šľachty, ohľadom ich druhov 

a výšky. Upúšťa sa od princípu merania daňovej povinnosti podľa hodnosti a začína sa 

uplatňovať zásada všeobecného zdanenia. 

 Postupom času sa z kontribúcií a kvízov vytvárajú prvé ucelené sústavy priamych 

a nepriamych dani, pričom majú prevahu nepriame dane. Dochádza k tzv. akcízovej 

kontroverzií na konci 18. Storočia (na jednej strane stojí názor, ţe akcízy sú jediné dane, ktoré 

by sa mali vyberať a na strane druhej sa poukazuje na nevhodnosť zdanenia pomocou akcíz, 

ktoré neúmerne zaťaţujú obyvateľstvo). 

 

2.1.3 Vývoj daní v období liberalizmu 

 

Na konci 18. a v 19. Storočí nadobudli dane charakter trvalého pravidelného zdroja. 

Začala sa formovať prvá ucelená finančná a daňová politika, v ktorej stále dominujú nepriame 

dane. 

Obdobie liberalizmu je charakteristické  snahou o minimalizáciu štátnych zásahov ako 

aj o obmedzenie úlohy daní iba ako nástroja na krytie výdavkov spojených s obranou, 

právnym poriadkom a vnútornou bezpečnosťou. 

Postupne začali vznikať aj prvé ucelené daňové sústavy (prvá vznikla v Anglicku) 

a taktieţ sa začali zavádzať aj nové druhy daní, ktoré sa týkali fyzických osôb – tzv. osobné 

dane. 

V roku 1798 bola v Anglicku zavedená daň z príjmov, ktorá zahŕňala príjmy z: 

1. priemyslu 

2. úrokov a dividend 
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3. poľnohospodárstva 

4. činnosti slobodných povolaní 

5. penzie a miezd 

Po zavedení tejto dane sa začali obmedzovať nepriame dane a clá. 

V tomto období sa začal uberať vývoj akcízov dvoma smermi: 

1. rozvoj akcízov ako dane z právneho prevodu tovaru, z ktorého neskôr 

vznikli dane obratové, ktoré boli ukladané ako určitá percentuálna časť 

z ceny obratu tovaru 

 

2. rozvoj akcízov vo funkčnosti selektívnych spotrebných daní, ktoré sa 

týkali iba vybraných druhov tovaru a z ktorých sa vyvinuli súčasné 

jednotkové spotrebné dane. Spočiatku tieto spotrebné dane postihovali 

iba tovary beţnej spotreby, ale neskôr dochádza k posunu k skladbe 

vybraných tovarov podliehajúcich spotrebným daniam. Od tovarov 

beţnej spotreby sa prechádza k tovarom typu alkoholických nápojov, 

petroleja, tabaku, čaju atď. 

 

2.1.4 Vývoj daní v období medzi dvoma svetovými vojnami 

 

Charakteristickou črtou tohto obdobia je nárast celkového daňového zaťaţenia, čo 

bolo hlavne spôsobené zvýšením nákladov  na povojnovú rekonštrukciu hospodárstva 

a taktieţ rástli náklady na nerentabilné štátne podniky. 

Väčšina štátov začala zavádzať nové druhy hlavne nepriamych daní (napr. akcíz na 

ţiarovky, prášku do pečiva, droţdie a pod).  

„Nemecko ako prvé v roku 1916 zaviedlo daň z obratu, ktorá sa neskôr rozšírila do 

celej Európy a stala sa jednou z najvýznamnejších dani“
5
. Išlo o tzv. kolkovú známku dane 

                                                           

5
 GRÚŇ, Ľubomír. Vybrané kapitoly z histórie daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2004, 202 s. ISBN 80-244-0867-8. 
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z obratu a jej základom bola cena dodávky tovaru (nie mnoţstvo tovaru ako u ostatných 

spotrebných daní). 

V ČSR bola daň z obratu zavedená v roku 1920 a neskôr v roku 1927 bola na území 

ČSR zavedená aj nová daňová sústava, ktorá sa skladala z priamych a nepriamych daní, 

pričom nosnou daňou bola práve daň z obratu. 

 

2.1.5 Vývoj daní v období po 2. Svetovej vojne 

 

Obdobie po 2. Svetovej vojne bolo ovplyvnené: 

1. Učením J.M. Keynesa (dopytovo orientovaná ekonómia) v 30tych – 70tych 

rokoch 20 storočia. Keynes bol zástancom štátnych zásahov do ekonomiky 

a progresívneho zdanenia, pričom v popredí jeho záujmu stali priame dane. 

Celé toto obdobie je charakteristické daňovým zaťaţením. 

 

2. Učením M. Friedmana (ponukovo orientovaná ekonómia) – 70. roky 20. 

storočia. Nové ekonomické teórie, presadzovali obmedzenie zásahov štátu do 

ekonomiky a zniţovanie daňového zaťaţenia s cieľom stimulácie súkromných 

investícií. V popredí stáli nepriame dane. 80. roky 20 storočia sú poznačené 

veľkými zmenami v daňových sústavách jednotlivých štátov. Tieto realizované 

reformy boli zamerané na zjednodušenie daňových sústav a zniţovania 

daňového zaťaţenia. 

 

3. integračnými procesmi v Európe. Došlo k harmonizácií nepriamych daní, kde 

bola stanovená základná sadzba DPH v rozmedzí od 15 – 25%. Bolo ale moţné 

pripustiť 1 alebo 2 zníţené sadzby dane od 5 – 15%. 

V historickom vývoji daní môţeme sledovať neustály rast ich významu, čo je vlastne 

spojené s rastom a rozširovaním funkcií štátu. Štát postupne preberá stále väčšiu časť 

politických, hospodárskych, ale aj sociálnych aktivít, ktoré majú za následok zvýšený rast 

štátnych prímov. Postupom času sa daňové príjmy stávajú rozhodujúcou časťou štátnych 

príjmov (80 aţ 90%). 
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Koncom 60tych a začiatkom 70tych rokov sa v krajinách Európskeho spoločenstva 

začala zavádzať daň z pridanej hodnoty ako forma univerzálnej spotrebnej dane. Po prvý krát 

sa uplatnila vo Francúzsku v roku 1954. U nás však bola uplatnená aţ od roku 1993. Počas 

celého toho obdobia môţeme sledovať neustály pokles podielu akcízov ako selektívnych 

spotrebných daní na celkových daňových príjmoch a naopak zasa dlhodobý rast podielu 

všeobecných spotrebných daní (DPH). 

V krajinách, ktoré mali centrálne plánovanú ekonomiku bol pohľad na dane  a daňovú 

politiku úplne odlišný, lebo štát prisudzoval daniam značne obmedzený význam. Daňový 

systém sa delil na dve základné vetvy: 

1. dane platene podnikovou sférou 

2. dane a poplatky platené obyvateľstvom 

„Pre zdanenie podnikov bola typická ich primárna predurčenosť na zabezpečenie 

dostatočných rozpočtových prímov. Daňové zaťaženie bolo neúmerne vysoké (až 80%), 

odvodové povinnosti boli individualizované.“
6
 

Existoval systém oddelených cenových okruhov tovarov a sluţieb ako výsledok 

špecifického typu nepriamej dane (dane z obratu rozdielového charakteru), u vybraných 

druhov najmä potravinárskeho tovaru systémom zápornej dane z obratu. 

V dôsledku toho bol daňový systém značne neefektívny a nepriehľadný a preto bola 

jeho transformácia samozrejmosťou pri prechode od centrálne plánovanej ekonomiky 

k trhovej ekonomike na začiatku 90tych rokov. 

Na území SR sa aţ do zavedenia novej daňovej sústavy v roku 1993 vyberala daň 

z obratu. V tej dobe existovalo ešte veľké mnoţstvo daňových sadzieb cca 1700 ale ich počet 

sa postupne redukoval. Konečná výška dane z obratu závisela od počtu článkov, ktorými 

výrobok prechádzal. Prechod od dane z obratu k dani z pridanej hodnoty bol postupný. 

V trhových ekonomikách mnohých štátov v 80. rokoch 20. storočia prebiehali daňové 

reformy. To bolo spôsobené hlavne tým, ţe v období hospodárskeho rastu sa zvyšovala 

potreba rastu verejných výdavkov a preto sa zvyšovala a preto sa postupne zvyšovala 

progresivita daní. To spôsobilo zníţenie tempa rastu daňového výnosu, čo viedlo aţ k jeho 

stagnácií. Tento problém sa snaţil vyriešiť A. B. Laffer. Známa je jeho Lafferova krivka, 

                                                           
6
 GRÚŇ, Ľubomír. Vybrané kapitoly z histórie daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2004, 202 s. ISBN 80-244-0867-8. 
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ktorá odzrkadľuje závislosť daňového výnosu od miery zdanenia. Dospel k tomu, ţe 

k oţiveniu ekonomiky môţe dôjsť zníţením hraničných daňových sadzieb a tak spravili aj 

mnohé vyspelé krajiny vo svojich daňových reformách. 

SR podnikla prvé kroky k uskutočneniu daňovej reformy v roku 1990 so zámerom 

vyvolať rast súkromného podnikania a prilákať zahraničné investície. Daňová reforma 

definovala úlohu daní ako: zabezpečenie dostatočných prímov na krytie verejného sektora, 

efektívnosť, neutralitu daňovej sústavy, spravodlivosť, jednoduchosť a medzinárodnú 

konkurenciu. 

 

2.2  História vzniku cla a colných platieb 

 

Clo je najstarší nástroj obchodnej politik, ktorý patrí historicky k najstarším povinným 

peňaţným platbám. Dejiny cla a colníctva sú preto späté nerozlučne s dejinami obchodu. 

O cle môţeme v podstate hovoriť ako o osobitnom druhu poplatkov.  

Pribliţne do polovice 18. storočia bolo clo veľmi často spájané s mýtom. Mýto sa 

vyberalo za dopravný prostriedok, za loď, voz, kone. Išlo teda o poplatok za pouţívanie ciest, 

mostov, brodov, prístavov, trhovísk a za ochranu tovaru kupcov a taktieţ bolo súčasne aj 

poplatkom za vezené, nesené alebo plavené veci (resp. tovar). „Cla sa delili podľa účelu na 

niekoľko skupín: 

- Berné clo slúžilo výhradne fiškálnym účelom a bolo jedným zo zdrojov 

štátnych príjmov 

- Ochranné clo, s ktorým sa stretávame neskôr na prechode od feudalizmu ku 

kapitalizmu, ale aj v dobe modernej, malo za cieľ chrániť niektoré výrobné 

odvetvia pred zahraničnou konkurenciou, alebo zabrániť vývozu surovín, 

polotovarov alebo poľnohospodárskych výrobkov“
7
 

Z minulosti sú taktieţ známe cla, ktoré boli vyloţene politického charakteru, ktorých 

účelom bolo vykonávať hospodársky alebo politický nátlak na vládu alebo na zmenu 

politického či hospodárskeho zriadenia. 

                                                           
7
 BALKO, Ladislav a Ľubomír GRÚŇ. Colné právo I.diel komentár. Bratislava: EPOS, 2001. ISBN 80-8057-

404-9. 
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Vznik cla sa zvyčajne dáva do súvislosti s poplatkami, ktoré sa vyberali za 

zriaďovanie a ochranu komunikácií. Clo sa od mýta líšilo tým, ţe mýto vyberali najmä 

súkromný vlastníci pozemkov, na ktorých sa nachádzali obchodné cesty, brody, mosty 

a základom ktorého bola cena za príslušné pouţitie cesty, mosta alebo brodu na prepravu 

tovaru, ale pri cle bolo základom vymerania výšky cla druh, mnoţstvo a cena tovaru, ktorý 

prechádzal cez hranicu. Nájdu sa aj názory, ktoré vidia pôvod cla v platbe za povolenie 

obchodu. 

S inštitútom cla sa stretávame uţ v dobe staroveku. Na pevne stanovených miestach, 

čo boli napr. hranice alebo ulice, sa vyberal hraničný poplatok za prechádzajúcu osobu 

a prevezený tovar (clo), alebo poplatok za pouţívanie ciest (mýto). 

Na Prednom Východe sa clo chápalo ako poplatok za poskytnutie ochrany, prípadne 

súhlasu obchodovať na danom teritóriu, ale zároveň aj do istej miery chránilo miestnu výrobu. 

Vyberalo sa na rôznych obchodných a vodných cestách. Od 2. tisícročia p.n.l. moţno 

v účtovných dokumentoch jednoznačne identifikovať tranzitné clo, ktoré sa muselo platiť pri 

preváţaní tovaru cez obchodné strediská, ktoré leţali na mieste od východzieho miesta po 

miesto určenia tovaru. Ďalej to bolo vývozné clo inkasované za vyváţaný tovar a nakoniec clo 

dovozné, ktoré sa vyberalo v mieste určenia, resp. spotreby. Clo bolo stanovené podľa  

mnoţstva nákladu, druhu tovaru a niekedy aj podľa veľkosti lode. Platilo sa najmä v striebre, 

ale niekedy aj časťou tovaru, ktorý bol predmetom preclenia. Obchodníci uţ väčšinou vopred 

počítali s predpokladaným výdavkom cla a preto osobitne balili tovar určený na vyrovnanie 

popri povinnej peňaţnej sume. Našli sa však aj taký obchodníci, ktorý v snahe zvýšiť zisk sa 

snaţili colnice obchádzať, avšak v prípade odhalenia ich čakali prísne tresty, taktieţ ako aj 

tých, ktorí clo odmietli zaplatiť. 

„Za colné územie bola považovaná každá rímska provincia, avšak i väčšie mestá 

a s Rímom spojené kniežatstva mohli vyberať clo.“
8
V Palestíne v období nového zákona 

nebolo clo vyberané štátnymi úradníkmi, ale väčšinou ho vyberali súkromné osoby a firmy, 

ktorým bolo clo prenajaté za pevnú cenu. Títo nájomcovia cla (tzv. vrchní colníci) clo 

vymáhali, ale pritom mali prirodzene záujem na tom, aby mali čo najväčší zisk. Dosahovali to 

predovšetkým podvodníckym a svojvoľným manipulovaním s tarifami. Preto bolo povolanie 

                                                           
8
 GRÚŇ, Ľubomír. Vybrané kapitoly z histórie daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2004, 202 s. ISBN 80-244-0867-8. 
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colníka v tej dobe povaţované za nečestné a preto boli colníci opovrhovaný u všetkého 

obyvateľstva.  

Je známe, ţe cla boli vyberané uţ v staroveku v Grécku a Egypte, neskôr aj v Ríme. 

Gréci ako vynikajúci moreplavci zaloţili mnoţstvo významných obchodných stredísk, ktoré 

boli situované najmä na pobreţí Stredozemného a Čierneho mora. Na týchto miestach sa 

vyberali colné poplatky od obchodníkov dováţajúcich tovar. Výška týchto poplatkov sa líšila. 

V Aténach pri vývoze a dovoze tovarov a otrokov  po mori aj po pevnine tvorilo clo okolo 2% 

ich ceny. V niektorých iných mestách to bolo aţ 5% ceny. Vyberaním tohto cla boli poverení 

osobitní úradníci, ktorých hlavným cieľom bolo pôvodne zabezpečovať poriadok na trhoch. 

Výnos z tohto cla tvoril jednu z najdôleţitejších poloţiek príjmov mestských štátov. 

V Ríme sa clo vyberalo hlavne v prístavoch, ale aj na cestách a na mostoch. Výška cla 

sa pohybovala od 2,5% do 12,5% z hodnoty tovaru. V čase najväčšieho rozmachu rímskej ríše 

boli obchodné styky Ríma ako strediska veľkého impéria s provinciami veľmi intenzívne. 

Niektorý cisári často zvyšovali clá, pretoţe rímske provincie tvorili jednotné colné územie. 

Boli vydané aj rôzne zákazy, ktoré sa vzťahovali na vývoz aj dovoz určitého druhu tovaru 

všeobecne alebo iba vo vzťahu k určitej krajine. Obchodníci však museli platiť poplatky aj 

medzi jednotlivými rímskymi provinciami. 

Najväčšie poloţky v starovekom Grécku i Ríme tvorilo clo tvorilo clo vyberané 

z tovaru, ktorí bol určený na zámorský obchod. Prakticky sa nevyskytovalo clo, ktoré 

vyberalo iba za vývoz alebo iba za dovoz, ale takmer výlučne iba za tranzit tovaru cez mesto 

alebo prístav. Tento druh cla v sebe obsahoval aj niektoré charakteristické črty mýta, ktoré 

pravdepodobne bolo pôvodnou formou, z ktorej sa vo väčšine krajín clo vyvinulo. 

Rovnaká prax bola pouţívaná pri vyberaní cla v starovekom Grécku aj Ríme. Právo 

vyberať clo sa dávalo do nájmu. Niekedy vyberali cla aj druţstevné spoločenstva zloţené 

z bohatých občanov alebo obchodníkov, ktorí sa za pomoci vyberačov starali, aby povinnosti 

zaplatiť clo neunikol ani jeden voz, loď. Títo vyberači cla takisto nemali medzi 

obyvateľstvom moc dobrú povesť. Nezriedka pri vyberaní colných poplatkov si svojvoľne 

prilepšovali do svojho vrecka. Navyše mali právo vykonávať prehliadku akéhokoľvek tovaru 

a mohli zabaviť všetko, čo sa cestujúci alebo obchodník snaţil previesť bez zaplatenia cla. 

Po páde rímskeho impéria, v čase veľkého sťahovania národov to bola najmä franská 

ríša ako jeden z nástupníckych štátov, ktorá sa dostala nielen do nepriateľských ale aj 
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obchodných vzťahov s keltským obyvateľstvom na našom území a neskôr aj s jeho novými 

obyvateľmi Slovanmi. Vo franskej ríši patrili taktieţ k najdôleţitejším panovníkovým 

príjmom príjem z vyberania cla. Uţ v rannom stredoveku sa clo radilo k tzv. kráľovským 

regálom. Kráľ mal teda výhradné právo vyberať clo a povoľovať úľavy. S postupom času si 

však právo vyberať clo  prisvojovala aj šľachta a neskôr aj mestá a kláštory. 

Ďalšia zmienka o platení cla, ktorá bola dochovaná pochádza z maconského koncilu 

v rokoch 581 – 583, ktorý zakázal aby ţidia mohli byť sudcami (iurices) alebo colníkmi 

(telonarii). V roku 614 Chlothar pristúpil na poţiadavku, aby sa clo vyberalo iba na tých 

miestach a z toho istého tovaru, ako za čias ich predchodcov. To naznačuje dôleţitosť toho 

príjmu pre kráľa alebo zástupcu v príslušnej provincií. 

V čase rozmáhajúcej sa feudálnej roztrieštenosti sa vo franskej ríši vyvinulo svojím 

spôsobom dvojaké clo.  Jedno clo vyberal panovník, prípadne ním poverené osoby a druhé 

predstavovalo vlastne nový vývojový stupeň mýta a išlo o poplatky za vozy alebo lode. 

Výber stredovekých ciel sa teda neviazal na prekročenie štátnej hranice, ale na 

pouţívanie ciest a trhovísk. Moţno povedať, ţe išlo o určitý druh tranzitných ciel, avšak 

s tým, ţe tovar sa preclieval pri kaţdej prekládke, naloţení alebo vyloţení, pri prechode 

mestom alebo pri prechode mosta.  

Teoretická podoba moderného cla, teda v zmysle nástroja obchodnej politiky 

s prioritou ochranárskeho záujmu vyplynula aţ z učenia merkantilizmu, ktoré najmä našlo 

uplatnenie vo Francúzsku, Veľkej Británii, Nemecku a Rakúsku. Toto učenie vychádzalo 

z predpokladu, ţe zdrojom bohatstva krajiny môţe byť iba aktívny zahraničný obchod, t.j. 

vývoz tovaru do zahraničia, maximálne obmedzenie dovozu tovaru zo zahraničia a zákaz 

vývozu peňazí. 

Clo ako ho poznáme dnes moţno zaznamenať najskôr vo Veľkej Británii počas 

anglickej burţoáznej revolúcie v polovici 17. storočia. V ostatných častiach Európy nastúpil 

vývoj vedúci k zavedeniu jednotných ciel pribliţne od druhej polovice 18. storočia do 

polovice 19. storočia. Vo Francúzsku sa zaviedli jednotné cla po Veľkej francúzskej revolúcií 

v roku 1790. Avšak v Nemecku, ktoré bolo krajinou osobitne postihnutou feudálnou 

roztrieštenosťou sa prvé jednotné clá zaviedlo aţ v roku 1918 v Prusku, neskôr sa však 

presadili v rámci nemeckej colnej únie v roku 1934. Vo Švajčiarsku bola colná únia medzi 

jednotlivými kantónmi vytvorená v roku 1874. V USA zavedenie jednotných ciel moţno 



20 
 

datovať do roku 1789, kedy sa prijala ústava. Colná únia, ktorá presahovala hranice jedného 

štátu bola vytvorená medzi Francúzskom a Monakom v roku 1865. 

„Postupným vývojom strácala fiškálna funkcia cla svoje výnimočné a dominantné 

postavenie, začala ustupovať do pozadia a súčasne sa posilnil význam inštitútu cla ako 

obchodno-politického nástroja, jedného z dôležitých nástrojov obchodnej politiky štátu.“
9
 

V 60. rokoch 19. storočia, kedy prevládala myšlienka klasickej burţoáznej ekonómie s jej 

hlavnými predstaviteľmi D. Ricarom a A Smithom sa prejavovali tendencie odbúrať väčšinu 

ciel a to v zhode s vtedy uplatňovanou zásadou, ţe štát by mal čo najmenej zasahovať do 

chodu ekonomiky (najmä do zahraničného obchodu) a ponechať vývoj voľnému pôsobeniu 

trhových síl. Colná ochrana sa povaţovala za dočasný nástroj s prevaţne výchovnou 

funkciou, prevládali predstavy, ţe tak ako sa bude domáci priemysel dostávať na úroveň 

porovnateľnú sa najlepšími najvyspelejšími zahraničnými konkurentmi, tak bude dochádzať 

k postupnému zniţovaniu ciel aţ do ich neskoršieho úplného zrušenia. Keďţe v tom čase 

zaujímala Veľká Británia vedúce postavenie medzi štátmi čo do hospodárskej vyspelosti, 

nemoţno sa čudovať, ţe tieto liberalistické myšlienky našli odozvu práve tu. . Reţim slobody 

obchodu bol v tom čase pre Veľkú Britániu výhodný. Prejavom uplatnenia týchto myšlienok 

v praxi bolo práve uzavretie tzv. Godbenovej dohody, kedy po jej prijatí v roku 1986 sa v 

obchodnom styku medzi Veľkou Britániou a Francúzskom zrušili prakticky všetky clá. Týmto 

sa odštartoval proces uzatvárania celého radu bilaterálnych obchodných dohôd medzi  

jednotlivými európskymi štátmi. 

Začiatkom 19. storočia sa však tento pohľad na colnú problematiku zmenil. 

S prechodom do monopolistického štádia hospodárskeho vývoja spoločnosti sa clo začalo 

čoraz viac pouţívať ako nástroj hospodárskej expanzie. To viedlo k úplnému ústupu od 

liberalistických koncepcií a nastúpil masívny protekcionizmus. Vysoké zaťaţenie dovoznými 

clami umoţnilo monopolom, ţe ovládli domáci trh a vytvorili si tu základňu pre ďalšiu 

expanziu na zahraničné trhy. Niekoľko ďalších desaťročí sa uţ neopakoval návrat 

k liberalistickému chápaniu úlohy cla. V roku 1934 dochádza však k zásadnému obratu 

v koncepcií colnej politiky. Tento proces odštartovalo prijatie amerického zákona 

o obchodných dohodách, v rámci ktorého došlo k praktickej realizácií programu Cordela 

Hulla, ktorý bol postavený na nepodmienečnej doloţke najvyšších výhod a recipročných 

obchodných dohodách. Úsilie USA presadiť obsah tohto zákona v medzinárodnom meradle sa 

                                                           
9
 GRÚŇ, Ľubomír. Vybrané kapitoly z histórie daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2004, 202 s. ISBN 80-244-0867-8. 
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prejavila v predlţení platnosti tohto zákona a v jeho prejednávaní na úrovni spoločnosti 

národov. Obe svetové vojny počas ich trvania, ale aj v prípravnom štádiu a následne pri 

odstraňovaní ich následkov vytvárali špecifickú situáciu, čo sa prejavilo najmä presunmi 

v pomere síl medzi jednotlivými štátmi a novo sa tvoriacimi hospodárskymi a politickými 

zoskupeniami. „Až proces budovania európskej hospodárskej integrácie znamenal v tomto 

smere kvalitatívny zásah, čo sa ďalej umocnilo po roku 1990 zapájaním krajín strednej 

a východnej Európy do toho procesu.“
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 GRÚŇ, Ľubomír. Vybrané kapitoly z histórie daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2004, 202 s. ISBN 80-244-0867-8. 
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3 Nezákonné úniky v oblasti ciel a nepriamych daní v 

praxi 

 

 

 Problematiky daní ako spoločenského javu ako jedného zo základných zdrojov 

štátneho rozpočtu a ktorý je absolútne ťaţiskový pre úspešné fungovanie a existenciu kaţdého 

štátu je nepochybne mimoriadne zloţitou kategóriou, majúcou mnoţstvo aspektov, z ktorých 

medzi najdôleţitejšie aspekty patria ekonomické, právne, politické, historické a mnohé ďalšie. 

Zloţitosť tohto fenoménu dokresľuje početnosť jeho funkcií, samotná rozmanitosť 

a nejednotnosť pojmu daň. 

 Aj z trestnoprávneho hľadiska a ďalšieho obsahu analyzovanej problematiky sa moţno 

stotoţniť s definíciou dane ako ekonomickej a zároveň historickej kategórie a finančno – 

právneho inštitútu, ktorá  predstavuje zákonom prísne stanovený verejný peňaţný záväzok 

právnických a fyzických osôb voči štátu a jeho organickým prvkom, vyberaných od nich na 

základe donucovacej dispozície štátu jeho osobitými orgánmi v osobitom procese, vo forme 

povinnej, nenávratnej a neúčelovej peňaţnej platby, ktorá ej určená vo vopred vymedzenej 

výške a s presne určeným termínom splatnosti v prospech verejných rozpočtov, ktoré slúţia 

na krytie predpokladaných celospoločenských a komunálnych potrieb  a verejných záujmov.
11

 

 Výstiţnosť predmetnej definície dane spočíva aj v tom, ţe nepriamo v sebe zahŕňa aj 

niektoré príčiny jej odvekého vyhýbania sa plneniu sa plneniu daňových povinností. 

V súvislosti s týmto si myslím, ţe prinajmenšom z psychologického hľadiska ak štát formou 

zákona bez moţnosti prejaviť vlastnú vôľu občanmi, ich striktne zaviaţe a stanoví im záväzok 

v podobe zdania sa vlastného prímu a rozhodne nie v zanedbateľnom rozsahu a navyše ak pri 

tom štát uplatní svoje donucovacie nástroje a na rozdiel od iných druhov platieb neposkytuje 

bezprostredné protiplnenie, potom sa občania snaţia nájsť moţnosti ako sa vyhnúť plateniu 

daní. Tieto preto bývajú rôznorodé, či uţ z hľadiska výšky daňového úniku alebo intenzity 

porušenia zákona.  

  

                                                           
11

 KRÁLIK, Jozef a Daniel JAKUBOVIČ. Finančné právo. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2004, 725 s. ISBN 80-224-

0804-2. 
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3.1 Výklad základných pojmov 

 

 Daň 

 Moţno ju definovať ako povinné a nenávratné peňaţné plnenie, stanovené vo vopred 

určenej výške v osobitnom procese s presne určeným termínom splatnosti, slúţiace na úhradu 

štátnych (verejných) potrieb, vyberané štátom alebo obcami na základe zákona.
12

 

 Daňový únik  

 zákonom dovolené alebo protizákonné zníţenie základu dane, ktorý vyúsťuje do 

zníţenia výnosov jedného druhu daní a do prípadného zvýšenia iného druhu daní. Legálnym 

daňovým únikom sa rozumy stav, keď daňový subjekt vyuţíva nedostatkov v zákonoch 

spôsobom, ktorý nebol zámerom zákonodarcov. Brániť sa proti týmto daňovým únikom 

moţno skvalitňovaním zákonov a ďalších právnych predpisov. V prípadoch nelegálnych 

daňových únikov ide o to, ţe daňovú subjekt získava daňovú výhodu v rozporu zo zákonom, 

čiţe ho porušuje a to buď úmyselne alebo neúmyselne. V prípade úmyselných daňových 

únikov ide prevaţne o trestné činy. Nelegálnym daňovým únikom sa štáty bránia pomocou 

posilnenia kontrolnej a vyhľadávacej činnosti správcu dane, vrátane posílenia ich právomocí, 

skvalitňovaním právnych predpisov a trestnými postihmi.
13

 Daňový únik nie je spravidla 

ţiaduci, ale naopak je výslovne neţiaduci a prísne sankcionovaný je v prípade jeho 

nelegálnosti (právnej nedovolenosti). 

 Clo  

 Ide o dávku vyberanú štátom pri prechode tovaru cez colnú hranicu. Je pouţívané ako 

ochranársky prostriedok, aby ochránil svoj vnútorný trh pred tovarom okolitých štátov, ako 

prostriedok ekonomickej formy politického boja a neposlednej rade aj ako prostriedok, ako 

získať financie do štátneho rozpočtu. Teoreticky sa clo dá chápať ako nepriama daň pre 

tuzemských dovozcov. Vyberanie cla kontroluje colná správa danej krajiny a upravuje ho 

colný zákon. 

 

 

                                                           
12

 MEKIŇA, R, Š. GERBÓC a J. ŠANTA. K niektorým aspektom daňových trestných činov – stav le lege lata 

a de lege ferenda. Justičná revue: časopis pre právnu prax. 2008, roč. 60, č. 10. ISSN 1335-6461. 
13

 SAGIT.CZ. Daňový únik [online]. 01.05.2004 [cit. 2013-03-23]. Dostupne z: 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=157&typ=r&levelid=da_109.htm 
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 Colný únik 

 Ide o protiprávne jednanie jednotlivca alebo organizovanej skupiny, ktorej účelom je 

ukrátiť,  resp., vôbec nezaplatiť cla vyberané pri dovoze tovaru s tretích krajín alebo obísť iné 

netarifné opatrenie. 

 

3.2 Príčiny vzniku daňových únikov 

 

 Daňové úniky sa vyskytujú pri všetkých druhoch daní, ale najvýraznejšie sú však 

u nepriamych daní, teda aj DPH. 

 Vzhľadom na skutočnosť, ţe spotrebné dane a DPH sú vysoko rizikovou skupinou, 

boli v rámci harmonizácie legislatívy v oblasti spotrebných dani a DPH prijaté nové zákony, 

ktoré majú za cieľ zabrániť daňovým únikom, obmedziť nelegálne obchody, rozšíriť 

kontrolné moţnosti a v neposlednom rade zlepšiť aj podnikateľské prostredie. Váţnym 

problémom sú aj niektoré ustanovenia zákona o DPH, ktoré sú identifikované ako rizikové 

z pohľadu moţných daňových únikov. 

 Príčiny vzniku daňových únikov môţeme rozdeliť do týchto skupín:  

- Spoločensko - politické faktory - Daňový únik je v tomto smere vnímaný ako 

nesúhlas s daňovou politikou vlády. O tom, v akom prostredí z pohľadu daní 

budú daňové subjekty pôsobiť, môţu rozhodnúť demokratické voľby, v 

ktorých politické strany ponúkajú občanovi rôzne alternatívy daňového 

systému v krajine. 

Súčasne treba poukázať, ţe pri častej zmene politickej situácie na Slovensku 

dochádza zákonite aj k personálnym zmenám v riadiacich funkciách, čo 

zvyšuje riziko obsadenia týchto funkcií nekompetentnými osobami, ktorú 

svojimi negatívnymi zásahmi spôsobujú, ţe pri rôznych súdnych sporoch 

prichádza štát o nemalé finančné prostriedky. 

- Ekonomické faktory - meniace sa ekonomické prostredie a nestabilná daňová 

legislatíva má veľký vplyv. Dane sa ľahšie platia v období ekonomického 

rastu. V dobe hospodárskej recesie a v podmienkach zvyšujúcej sa inflácie sa 

stávajú bremenom a odpor voči ich plateniu rastie. 
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- Legislatívne faktory - náročnosť daňovej legislatívy, jej nestabilita a meniace 

sa zákony ústia do ťaţkostí orientovať sa v častých zmenách daňových 

zákonov a prispievajú k vzniku daňových únikov.  

- Daňovo – technické faktory – V tomto prípade analyzujeme vznik daňových 

únikov z pohľadu mechanizmu zdanenia, napríklad uplatnenia spôsobov 

platenia daní, pri ktorých si sám daňovník vypočíta daňový základ, uplatňuje 

odpočítateľné poloţky, a teda následne i sám vypočíta výšku dane pre účely 

daňového priznania. Jedná sa najmä o platenie daní z príjmov, DPH, 

majetkových i spotrebných daní. Keďţe z dôvodu vysokých administratívnych 

nárokov nemoţno daň vybrať zráţkovým spôsobom, uplatňuje sa výber daní 

prostredníctvom daňového priznania, čo predstavuje rizikovejší spôsob. 

Z uvedeného dôvodu je uplatňovaná daňová kontrola. Daňové úrady však 

nemôţu prekontrolovať všetky daňové priznania, z dôvodu nedostatku 

personálnych a finančných zdrojov. Preto sa plány daňových kontrol zostavujú 

úmerne k existujúcim zdrojom a kapacitám tak, ţe vyuţívajú princíp selekcie a 

po analýze podľa rôznych kritérií vyberajú, ktoré daňové subjekty budú 

skontrolované a ktoré nie 

 

- Faktory daňového zaťaženia - Úzko nadväzujú na uţ spomenuté daňovo – 

technické faktory a spoločensko – politické faktory, odvíjajú sa teda od výšky 

daňového zaťaţenia. Je potrebná podrobnejšia psychologická analýza 

správania sa jednotlivých daňových subjektov pod vplyvom zmien daňového 

zaťaţenia na vznik daňových únikov. 

- Sociálne a etické faktory - problém nízkej daňovej etiky je spojený 

s transformáciou ekonomiky a s nízkym právnym vedomím občanov. Odhalené 

a nepotrestané porušovania daňových zákonov a korupcie negatívne vplývajú 

na daňové subjekty plniace si svoje povinnosti. Základné prejavy korupcie sú: 

peňaţná odmena, podplácanie, klientelizmus, rodinné zväzky, tunelovanie, 

vydieranie, zastrašovanie, zneuţívanie právomoci, sprenevera verejných 

prostriedkov a poberanie provízií z verejných zákaziek. 

 

 Aj v štruktúre najzávaţnejšej hospodárskej trestnej činnosti má uţ svoje tradičné 

miesto tzv. daňová kriminalita (napr. trestný čin neodvedenia dane a poistného  podľa § 277 
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Trestného zákona). Z rôznorodých foriem páchania tohto druhu trestnej činnosti najväčší 

nárast je moţno spozorovať v neoprávnenom uplatnení vo veľkom rozsahu nároku na vrátenie 

spotrebnej dane alebo dane z pridanej hodnoty s úmyslom zabezpečiť sebe alebo inej osobe 

neoprávnený prospech. Touto predmetnou trestnou činnosťou tak jednotlivých prípadoch 

štátny rozpočet prichádza o milióny eur. Závaţnosť týchto zločinov  sa zvyšuje aj tým, ţe do 

páchania tejto trestnej činnosti sa zapájajú desiatky ďalších osôb, ktoré v dôsledku 

koordinovanosti a štruktúrovanosti v takýchto prípadoch vytvárajú zločinecké skupiny. 

 Hoci uţ spomínané spotrebné dane a daň s pridanej hodnoty, ktoré budú v ďalšom 

texte podrobnejšie rozobrané, majú v skladbe uţ naznačených najzávaţnejších foriem 

hospodárskej trestnej činnosti prioritu a sú silným kriminogénnym činiteľom a neodolateľným 

pokušením pre tzv. „podnikateľov“, majú v daňovom systéme ako nepriame dane aj mnoţstvo 

pozitív. Tieto dane nezaťaţujú ani dôchodok platcu dane ani majetok a premietajú sa aţ do 

konečnej ceny tovaru ( uhrádza ich koncový spotrebiteľ). 

 

3.3 Daňová sústava SR 

 

 Daňová sústava nebola nikdy niečím nemenným, ale podliehala priebeţným zmenám 

a úpravám. Daňová sústava poloţená zákonom Zákon č. 212/1992, bola od roku 1992 stále vo 

vývoji pokým zákon č. 212/ 1992 Zb., o sústave daní, nebol s účinnosťou od 1.1. 2002 

zrušený. V nadväznosti na daňovú reformu v roku bolo nutné vytvoriť novú daňovú sústavu.  

 Daňová sústava nebola z hľadiska štruktúry výrazne zmenená. Súčasťou tejto daňovej 

reformy bolo od 1.1. 2004 zrušenie dane z darovania a dane z dedičstva. Bolo tomu hlavne 

preto, ţe táto daň zdaňovala majetok, ktorý uţ bol raz zdanený a preto bola nespravodlivá. 

Ďalším závaţným dôvodom na zrušenie týchto daní bol ich obzvlášť nízky výnos (0,9% daň 

z darovania  a 0,6% daň z dedičstva z celkových daňových výnosov) a tým pádom porušenie 

princípu účinnosti. Od 1.1 2005 bola zrušená taktieţ aj daň z prevodu a prechodu 

nehnuteľností, keďţe nezdaňovala ani zisk, ani spotrebu a ani majetok. Od 1.1. 2008 boli 

zavedené nové dane a to z elektrickej energie, zemného plynu a uhlia. 

 V súčasnosti sa v Slovenskej republike uplatňuje daňová sústava, ktorú tvorí súbor 

samostatných daňových zákonov pre jednotlivé dane. Kompletnú daňovú sústavu SR 

znázorňujem v tabuľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1: Sústava daní SR platná k 1.1. 2013 

 

Zdroj: ONLINELEARN:BLOG:CZ. Daňová sústava SR [online]. 25.05.2011 [cit. 2013-04-20]. Dostupne 

z:http://onlinelearn.blog.cz/0912/danova-sustava 

 

3.4 Používané techniky pri daňových únikoch na DPH  

 

 Daň z pridanej svojou konštrukciou, ktorá umoţňuje vrátene nadmerného odpočtu, 

vyvoláva a aj do budúcnosti bude vyvolávať snahu subjektov o daňové podvody (daňové 

úniky). Najčastejšie pouţívanými metódami pri daňových únikoch sú delikty spojené s: 

Kolotočový obeh tovaru (tzv. karuselové obchody)  

 predstavujú z hľadiska vzniku daňových únikov veľmi závaţný problém. Jedná sa 

o reťazec obchodov, ktoré sa odohrávajú medzi subjektmi v rôznych členských štátoch EU. 

Sú zaloţené na neodvedení dane na výstupu buď jedným alebo viacerými článkami reťazca. 

Diferenciácia tohto podvodu je však značná. Úniky sa líšia počtom osôb v reťazci, ich 

prevedením na vnútroštátnej úrovni alebo medzi niekoľkými štátmi, v komodite, ktorá je 

obchodovaná a tieţ či sú reťazce uzavreté alebo otvorené. V rámci spoločenstva sa hovorí 

o tomto typu hovorí ako o podvodu typu „chýbajúci subjekt“. Uţ názov upozorňuje na hlavnú 

pointu podvodu. Ide prevaţne o dodávky tovaru, ktoré nasledujú za sebou v tzv. reťazci 

a dochádza k ich nákupom a predajom medzi niekoľkými spoločnosťami, čo celkový efekt 
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zloţitosti úniku ešte viac umocňuje. V priebehu reťazca dochádza v určitom okamţiku ku 

kráteniu dane. Daň nie je priznaná a ani zaplatená a príslušný platca, ktorá mal daň zaplatiť, 

tak nie je k zastihnutiu. 

 Najčastejšie uvádzanými príkladmi v rámci judikatúra Európskeho súdneho dvora sú 

príklady Fulcrum, Optige a Bond house. 

 Spoločný mechanizmus, na ktorom ľahko pochopiť základné charakteristiky 

kolotočového podvodu dopĺňam pre prehľadnosť príkladom a schémou. Predstavme si 

reťazec obchodov, v rámci ktorého spolu obchodujú štyri daňové subjekty, ktoré sú 

registrované v členských štátoch EÚ. Spoločnosť A dodáva tovar spoločnosti B (platca 

registrovaný v inom členskom štáte). Podľa ustanovenia § 43 zákona o dani z pridanej 

hodnoty sú tieto dodávky tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane s nárokom na 

odpočet. Spoločnosť B následne vo svojom štáte z titulu obstarania tovaru prizná daň na 

výstupu a súčasne uplatní nárok na odpočet. Celkový efekt je tým pádom daňovo neutrálny. 

 Spoločnosť B potom predá tento tovar spoločnosti D v rámci toho istého členského 

štátu, tým pádom ide o vnútroštátnu dodávku. Problém nastáva v okamţiku, keď platca B síce 

daň a daňovom doklade uvedie, ale štátu ju uţ neprizná a neodvedie 

 Spoločnosť D tu teda vystupuje ako tzv. prostredník. Týchto subjektov môţe byť 

v reťazci niekoľko. Vyskytujú sa tu hlavne za účelom oddialenia zistenia uskutočňovania 

kolotočového podvodu. Subjekt však o svojom postavení v reťazci vôbec nevie. Spoločnosť D 

má tak z titulu pouţitia tovaru pre svoju ekonomickú činnosť nárok na odpočet dane na vstupe 

a tu si tieţ uplatní. 

 Spoločnosť D následne tovar predá kupujúcemu C a z titulu predaja následne prizná 

daň na výstupe. Subjekt C tovar predá spoločnosti A, pričom ide o dodanie tovaru do iného 

členského štátu, kde je tovar oslobodený s nárokom na odpočet. Daňovým podvodníkom je 

v danom prípade spoločnosť B, avšak kým ju daňová správa spoločne so správcami dane 

vyhľadajú, subjekt uţ neexistuje, alebo ho nie je moţné nájsť. V praxi je tento subjekt známy 

ako chýbajúci článok. Spoločnosť D sa v tomto prípade podieľala na podvodu, bez toho, aby 

o tom vedela. 
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Graf č. 1: Kolotočový podvod na úrovni 2 členských štátov 

 

 

Zdroj: NERUDOVÁ, D.: Daňová správa v Evropské unii. Portál daňových poradců a profesionálů, 2006. Online 

dostupné na: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d612v588-danova-sprava-v-evropske-unii/ (29. 9. 

2012) 

 Typ kolotočového podvodu, ktorý je vyššie popísaný, je uskutočnený v rámci tzv. 

uzatvoreného reťazca, keďţe tovar skončil u rovnakej spoločnosti, ktorá daný tovar predávala. 

 

Reťazenie spoločnosti 

 Úniky tohto typu sú rovnaké ako kolotočové podvody, ale zaloţené na 

intrakomunitárnej transakcií a vyţadujú si spoluprácu viacero osôb medzi členskými štátmi. 

Ako príklad môţem uviesť prípad, keď si niekoľko spoločností poprepredáva tovar rovnakého 

typu so zvyšujúcou sa cenou a tým pádom aj zvyšujúcim sa  DPH. Aţ posledný článok celého 

reťazca tento tovar fiktívne predá do zahraničia a DPH si odčíta. Hlavným znakom je, ţe 

subjekt, ktorý cenu navýšil najviac, je opäť nedohľadateľným. Moţnou variantou je tieţ, ţe 

tovar sa predá, ale k jeho prevodu sa pouţije ťaţko dohľadateľný offshore partner v daňovom 

raji, pre ktorého sú typické rôzne daňové zvýhodnenia. Európska únia sa tak v posledných 

rokoch veľmi intenzívne snaţí bojovať proti týmto postupom (napríklad zavedením tzv. 

ručenia posledného daňového subjektu). 
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Uplatnenie nesprávnej daňovej sadzby 

 Tento typ podvodu sa robí hlavne v pri spotrebných daniach. Typická zámena je 

realizovaná predovšetkým u nafty a motorových olejov. V oblasti DPH sa toto najviac robí 

hlavne v stavebníctve, kde sa uplatňuje zníţená daňová sadzba. Toto je tieţ jedna z príčin 

nastolenia návrhu jednotnej sadzby, ktorý má zabrániť daňovým únikom, ktoré vznikajú 

z úmyselného krátenia daní, v rámci uplatňovania niţších sadzieb. 

Tzv. Biele kone 

 Pojem „biele kone“ v súvislosti s daňovými únikmi označuje nastrčené osoby, ktoré 

o podnikaní nemajú ţiadne poňatie a sú často obsadzovaný na pozície jednateľov nastrčených 

spoločností. Tieto osoby vôbec nevedú účtovníctvo a faktúry vystavujú na základe pokynov 

od hlavných páchateľov podvodu. V tomto prípade sa väčšinou obchoduje s tovarom 

s relatívne nízkou nákupnou hodnotou (napr. počítačové komponenty). Tovar je predávaný 

práve prostredníctvom bielych koňov a článok na konci celého reťazca vyvezie daný tovar do 

zahraničia, kde je uplatňovaný vysoký nárok na odpočet. Tieţ u tohto podvodu je typické, ţe 

zmizne jeden článok, ktorý sa podieľa na úniku. Tento typ podvodu je označovaný ako tzv. 

nadhodnotený vývoz. Pre predstavu o závaţnosti tohto typu podvodu uvediem aj príklad 

z praxe, ktorý sa vyskytol v ČR v máji 2011. 

 V máji 2011 bola odhalená skupina 10 ľudí, ktorá od januára 2009 do roku 2011 

riadila skupinu spoločností, do ktorých štatutárnych orgánov boli nastrčené biele kone. Tí 

nevedeli nič o povahe podnikania, neviedli si účtovníctvo a faktúry vystavovali aţ po dohode 

s príslušnými páchateľmi. Išlo o faktúry na nadhodnotený strojárenský tovar, náhradné diely 

k automobilom a tovar neznámeho pôvodu s nízkou nákupnou hodnotou. Potom následne 

dochádzalo k predaji tohto tovaru prostredníctvom ďalších nastrčených spoločností, kde bol 

na konci reťazca firiem deklarovaný vývoz do zahraničia s nárokom na vysoký odpočet. 

Týmto jednaním sa subjekty pokúsili spôsobiť škodu najmenej 80 miliónov korún.
14

 

Neexistencia daňových dokladov 

 Často sa vyskytujúcim prípadom je predaj tovaru bez daňového dokladu, kedy sa obe 

strany, predajca aj kupujúci, dohodnú na predaji tovaru bez vystavenia daňového dokladu 

                                                           
14

POLICIE.CZ. Podvodnici měli okrást stát o desítky miliónu [online]. 25.05.2011 [cit. 2013-04-04]. Dostupne 

z: http://www.policie.cz/clanek/informacni-servis-zpravodajstvi-zpravodajstvi-2011-podvodnici-meli-okrast-

stat-o-desitky-milionu.aspx 
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a tak čiastka, ktorú predávajúci získa, daň z pridanej hodnoty nezahŕňa a štátny rozpočet je 

týmto krátený. V praxi k týmto únikom dochádza hlavne na trţniciach.  

Neoprávnenie uplatnenie nároku na odpočet 

 V tomto prípade existuje viacero situácií. Jednou z nich je uplatnenie nároku na 

odpočet bez doloţenia daňových dokladov, ktorými musí samozrejme platca disponovať a sú 

pri tomto postupu potrebné.  

 Môţe tieţ nastať situácia, kedy sú plnenia podloţené daňovými dokladmi, ale neboli 

v reálu nikdy uskutočnené daňovými subjektmi, ktorí sú uvedený na daňových dokladoch, 

prípadne neboli uskutočnené vôbec, čiţe ide o tzv. fiktívne plnenie. 

 Platci tieţ vyuţívajú moţnosť uplatnenia nároku na odpočet dane na vstupe, 

predovšetkým u sprostredkovateľských činností, výdajov na reklamu či pri nákupe sluţieb, 

kedy však sluţby tohto typu nakoniec neboli pouţité k ekonomickej činnosti. Nárok na 

odpočet by teda preto v skutočnosti nemal byť uplatňovaný. 

„Zmiznutie“ štvrťročného platcu DPH 

 Prípad daňového úniku na DPH nastáva taktieţ  aj v rámci obchodovania medzi 

štvrťročným a mesačným platcom DPH. V prípade, ţe štvrťročný platca DPH (spoločnosť A) 

poskytne zdaniteľné plnenie mesačnému platcovi (spoločnosť B), povinnosť priznať a odviesť 

daň vzniká spoločnosti A aţ 25. deň mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho 

obdobia (v jeho prípade štvrťrok). Spoločnosti B vzniká nárok na odpočet z dôvodu pouţitia 

plnenia v rámci svojej ekonomickej činnosti. Tento nárok uplatní v daňovom priznaní, ktoré 

musí podať do 25 dňa mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia (v jeho 

prípade mesiac). Nárok je obvykle v takej výške, ktorá dá za vznik nadmerného odpočtu 

a platcovi tak nevzniká daňová povinnosť, ale naopak sú mu peniaze štátom vrátené. Pri 

porovnaní povinnosti a nároku mesačného a štvrťročného platcu následne vzniká časový 

nesúlad pri vyplácaní čiastky zo strany štátu a prijatí dane do štátneho rozpočtu. V danej 

situácií ale však k podvodu ešte nedošlo, naopak proces tohto systému je nastavený zákonom. 

Avšak problém nastáva aţ vtedy, keď tohto systému vyuţijú daňoví podvodníci, K daňovému 

úniku dochádza aţ v okamţiku, keď sa štvrťročný platca stáva nezastihnuteľným a príjmu 

dane do štátneho rozpočtu vôbec nedôjde.  
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 Vyššie uvedené typy daňových podvodov sú iba malým vymenovaním moţných 

únikov. V praxi dochádza aj k ich vzájomnej kombinácií a tým aj k umocneniu ich zloţitosti. 

 

3.5 Daňové úniky na DPH v súvislosti s dovozom tovaru 

 

 Dane a cla bývajú vo väčšine prípadov uvaľované na dováţený tovar a preto aj z toho 

dôvodu väčšina daňových nezákonných únikov súvisí s týmito operáciami. Najskôr 

v súvislostiach popíšem a charakterizujem nezákonný dovoz, ktorý ak je úspešne 

zrealizovaný, tak dochádza k úplnému vyhnutiu sa platenia dane a cla. Následne zasa 

charakterizujem dovozy, ktoré sa uskutočňuj na základe nesprávnych a nepravdivých 

dokladov a prípadne aj ďalšie formy nelegálnych daňových únikov pri dovoze tovaru. 

 

3.5.1 Nezákonný dovoz 

 

 Ide o prvú, najstaršiu a najzávaţnejšiu formu (z hľadiska vyhnutiu sa plateniu ciel 

a daní) nelegálneho daňového úniku pri dovozu tovaru. Najznámejší pojem, ktorým môţeme 

nezákonný dovoz charakterizovať je výraz pašeráctvo. Pašeráctvo je vysvetlené ako tajná 

preprava tovaru cez hranice.
15

  

 Pri tejto forme nelegálneho dovozu dochádza k obchádzaniu platobnej povinnosti ako 

u dane z pridanej hodnoty, spotrebnej daní, tak aj pri cle a následne s týchto operácií nie sú 

odvedené aj dane z príjmu. Práve z tohto dôvodu sa jedná o najzávaţnejšiu formu nelegálneho 

daňového úniku pri dovoze tovaru. Je preto stanovené colnými predpismi povinnosť, prihlásiť 

dovezený tovar pri vstupe na územie EÚ. Závaţnosť tohto protiprávneho dovozu tovaru je 

zrejmá aj zo zákonnej úpravy vzniku daňovej povinnosti. Predmetom nelegálneho dovozu sa 

stávajú predovšetkým tovar drobnejšieho charakteru s vysokou cenou a to z dôvodu 

jednoduchšieho skrytia počas prechodu štátnej hranice. Výber takéhoto tovaru môţe byť 

široký, ako napríklad cenné kovy alebo drobná elektronika. 

                                                           
15

 Kolektiv autorů. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005. Dotisk 2007. s. 603. ISBN 978-

80-200-1351-4. 
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 Ako príklad pašeráctva uvediem prípad z roku 2003, kedy na hraničnom priechode 

Haugsdorf – Hatě colníci pri kontrole poľského zájazdového autobusu objavili výrobky zo 

zlata v celkovej hmotnosti 22,5 kg a 119 kusov strieborných náušníc v odhadnutej hodnote 

4,6 milióna Kč a vzniknutý daňový únik z tohto nelegálneho tovaru by bol takmer 1,5 milióna 

Kč.
16

 

 

3.5.2 Dovozy realizovane na základe nesprávnych a nepravdivých 

dokladov 

 

 Ide o najobsiahlejšiu paletu nelegálnych daňových únikov, ktoré nastávajú pri dovozu 

tovaru za situácie, kedy je tovar prepustený do colného reţimu a to na základe nepravdivých 

údajov o importovanom tovare, a to ako v obchodných dokladoch, ktoré tovar sprevádzajú, 

tak aj v následne uvedených colných prehláseniach. Všetok dováţaný tovar, ktorý je určený 

k pusteniu do colného reţimu, musí byť zaznamenaný v colnom prehlásení pre tento reţim. 

Colné prehlásenie sa podáva písomne alebo cez prístroja pre spracovanie dát, ak to umoţňujú 

predpisy alebo to  povolia colné orgány. Môţe byť ale taktieţ podané aj ústnym prehlásením, 

poprípade iným úkonom, ktorým drţiteľ tovaru vyjadri svoju vôľu, aby bol tovar prepustený 

do určitého colného reţimu, pokiaľ je táto moţnosť upravená právnymi predpismi. 

 Prvou formou realizovaných nelegálnych daňových únikov pri dovoze tovaru je 

deklarovanie nepravdivých údajov v súvislosti s cenou dováţaného tovaru. Ako uţ bolo 

vyššie poznamenané, tak základom pre výpočet cla je colná hodnota, ktorá býva najčastejšie 

zisťovaná pomocou metódy pre zistenie colnej hodnoty, ktorou je hodnota transakcie. Ide 

o cenu, ktorá bola, alebo má byť skutočne zaplatená za tovar predaný pre vývoz na colné 

územie Spoločenstva.  

 Tu je moţnosť rozdeliť úpravu základu pre výpočet colného dlhu do troch rovín: 

- Pri prvej dochádza k úprave ceny, ktorá bola alebo má byť skutočne zaplatená 

za tovar predaný pre vývoz na colné územie spoločenstva. A to hlavne formou 

sfalšovaných dokladov o cene, vrátane obchodných dokladov, ktoré 

sprevádzajú tovar pri jeho preprave v rámci transportnej operácie. Ide teda 

                                                           
16

 MORAVEC, Jaroslav. Zlato. CLO-DOUANE, měsíčník Celní správy České republiky. 2004, roč. 38, č. 1.  

ISSN 0323-0023. 
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o predloţenie, pozmenených, falošných alebo ináč upravených dokladov 

o cene dováţeného tovaru. Týmto spôsobom napríklad dováţala skupina 

dovozcov automobily, kde bola napríklad u vozidla BMW 730 deklarovaná 

cena vo výške 5 100 eur, ale pričom v skutočnosti bol tento automobil predaný 

za 17 500 eur. Predmetov dovozu tejto skupiny bolo pribliţne 380 vozidiel 

a nelegálny daňový únik bol odhadovaný do výšky 40 miliónov Kč.
17

 

- Druhou rovinou realizovaných nelegálnych daňových únikov pri dovoze tovaru 

z hľadiska colnej hodnoty je neupravenie cien, za ktoré má byť tovar predaný 

na území colného Spoločenstva, ale jedná sa o nasledujúce poloţky v rozsahu, 

v akom sú hradené kupujúcim a nie sú zahrnuté v cene, ktorá bola alebo má 

byť skutočne zaplatená. Ide hlavne o provízie a odmeny za sprostredkovanie, 

s výnimkou nákupných provízií, náklady na nádoby, ktorá sa pre colné účely 

povaţujú za súčasť tovaru, náklady na balenie, ktoré zahrňujú ako prácu, tak aj 

materiál. Ďalej sa jedná o hodnotu celej časti výnosu z ktoréhokoľvek 

neskoršieho ďalšieho predaja, prevodu, alebo pouţitia dovezeného tovaru, 

ktorá pripadne priamo alebo nepriamo predávajúcemu, náklady na dopravu 

a poistenie dovezeného tovaru, náklady na nakládku, vykládku a manipuláciu 

spojenú s dopravou dovezeného tovaru, aţ na miesto, kde tovar vstupuje na 

colné územie Spoločenstva. 

- Treťou rovinou realizovaného nelegálneho daňového úniku z hľadiska určenia 

colnej hodnoty je pouţitie transakčnej metódy. V prípade, ţe táto metóda 

nemôţe byť pouţitá, napríklad z hľadiska, ţe kupujúci a predávajúci sú 

v spojení a toto spojenie ovplyvnilo cenu transakcie, majú byť pouţité 

náhradné metódy pre určenie colnej hodnoty. Z pohľadu výpočtu spotrebnej 

dane, takto spravené úpravy colnej hodnoty nemajú vplyv na základ pre 

výpočet tejto dane, keďţe základ pre výpočet spotrebnej dane sa počíta 

z mnoţstevného základu. U dane z pridanej hodnoty je toto hodnotenie, 

z pohľadu upravenia colnej hodnoty a vzniku nelegálneho daňového úniku na 

dani z pridanej hodnoty trochu zloţitejšie. U neplatcu DPH je situácia 

jednoznačná. Tu pri zníţení colnej hodnoty dochádza aj k niţšiemu výpočtu 

výšky DPH. Základom DPH pri dovozu tovaru je súčet základu pre vymeranie 

cla, vrátane cla, dávok a poplatkov splatných z dôvodu dovozu tovaru (pokiaľ 
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 LEYSEK, Viliam. Dovozci připravili stát o miliony korun. CLO-DOUANE, měsíčník Celní správy České 

republiky. 2003, roč. 37, č. 12.  ISSN 0323-0023. 
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uţ nie sú zahrnuté základu pre vymeranie cla), vedľajších výdajov, ktoré 

vznikli do prvého miesta určenia v tuzemsku (pokiaľ uţ nie sú zahrnuté 

základu pre vymeranie cla) a príslušnej spotrebnej dane. Táto daň je u neplatcu 

vyberaná pri dovozu tovaru a pri vzorci na výpočet DPH je jasné, ţe pokiaľ je 

deklarovaná niţšia colná hodnota, je vypočítaná aj niţšie clo a tieto niţšie 

hodnoty sú v súčtu základom pre výpočet DPH. U platcu DPH zníţenie 

základu pre výpočet DPH a na základe tohto zníţenia daňového základu 

dochádza k uplatnení niţšej dane na výstupu pri dodaní daňového priznania 

k dani z pridanej hodnoty.  

 Ďalšou formou realizovaných nelegálnych daňových únikov pri dovozu tovaru je 

deklarovanie nepravdivých údajov k dováţenému tovaru. Toto uvádzanie nepravdivých 

údajov súvisí s uplatňovaním sadzieb cla, spotrebnej dane a DPH. Pri dovozu tovaru sú 

doklady cielene pozmenené. Tovar môţe byť na obchodných dokladoch popisované obecne 

z dôvodu jeho následného popisu podľa konkrétnej potreby. Z hľadiska importovaného tovaru 

je v rámci EÚ stanovený spoločný colný sadzobník, v ktorom bola zavedená nomenklatúra 

tovaru a tieţ kombinovaná nomenklatúra, do ktorej sa dováţaný tovar zaraďuje. 

K jednotlivým druhom tovaru je stanovená číselná kombinovaná nomenklatúra zo sadzbou cla 

na daný tovar. Deklarovaním nepravdivých údajov o dováţanom tovare na colných 

prehláseniach dochádza primárne k pouţitiu chybného sadzobného zaradenia tovaru 

a sekundárne dochádza k nesprávnemu pouţitiu sadzby cla. V tomto prípade môţe dochádzať 

aj k nelegálnemu daňovému úniku  u spotrebnej dane, keď môţe byť tovar podliehajúci 

spotrebnej dani deklarovaný ako tovar, čo tejto dani nepodlieha. Pokiaľ sú deklarované 

nesprávne údaje o tovare, dôjde tak k vyhnutiu sa vymerania spotrebnej dane z dováţaného 

tovaru, tým je zníţený tieţ základ pre výpočet DPH a dochádza k nelegálnemu daňovému 

úniku z tejto dane. 

 Ďalšou moţnou formou realizovania nelegálnych daňových únikov pri dovoze tovaru 

je deklarovanie nepravdivých o pôvode dováţaného tovaru. Pri dovoze tovaru sú uplatňované 

všeobecné, zmluvné a preferenčné sadzby cla, kedy preferenčné sadzby cla bývajú na základe 

uzatvorených medzinárodných zmlúv najniţšie. Práve z týchto dôvodov dochádza v krajinách 

vývozu k predloţeniu nepravdivých podkladov pre vystavenie dôkazu o pôvode, alebo sú 

taktieţ tieto doklady pôvodu falšované a potom účelovo upravené sú predkladané pri 

dovoznej operácií. Týmto zamenením dochádza k uplatneniu iných sadzieb cla, ako ktoré by 

boli uplatnené, keby boli predloţené skutočné doklady o pôvode tovaru. Ďalším dôvodom, 
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prečo sa falšujú údaje o pôvode tovaru je antidumpingové clo uvalené na dovoz vybraných 

výrobkov z určitej krajiny, prípadne výrobcu. V prípade antidumpingových ciel dochádza aj 

k pozmeňovaní údajov alebo aj falšovaniu ďalších obchodných dokladov. 

 Poslednou moţnou formou realizovaných nelegálnych daňových únikov pri dovoze 

tovaru je deklarovanie nepravdivých údajov o hmotnosti tovaru pri uplatňovaní špecifických 

alebo kombinovaných sadzieb cla. 

 

3.6 Úniky na DPH v súvislosti s vývozom tovaru 

 

 Vývozom tovaru je dopravenie tovaru Spoločenstva z daňového územia SR na územie 

tretieho štátu, pričom územím tretieho štátu sa rozumie: 

- Územie, ktoré nie je daňovým územím Spoločenstva ani colným územím 

Spoločenstva 

- Územie, ktoré nie je daňovým územím Spoločenstva, ale je colným územím 

Spoločenstva 

 Vývoz na územie tretieho štátu sa uskutočňuje v colnom reţime vývoz. Prepustenie 

tovaru Spoločenstva do colného reţimu vývoz uskutoční colný úrad vývozu podľa colných 

predpisov. 

 Vývoz tovaru je upravený § 47 ods. 1 aţ 3 v zákone o DPH. Oslobodenie od dane 

môţe platiteľ dane (dodávateľ) uplatniť v prípade, ak tovar bude prepravený do tretieho štátu 

kupujúcim z tretieho štátu alebo na jeho účet za podmienky, ţe kupujúci nemá na území SR 

sídlo, miesto podnikania (prevádzkareň) a bydlisko. Výnimkou je dodanie tovarov uvedených 

v § 47 ods. 2 Zákona o DPH. Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území 

tretieho štátu je platiteľ povinný preukázať písomným colným vyhlásením o prepustení tovaru 

do colného reţimu vývoz., v ktorom je potvrdený colným orgánom výstup tovaru z územia 

Európskych spoločenstiev a dokladom o odoslaní alebo preprave tovaru.
18
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 K najčastejšiemu pochybeniu dochádza: 

- Pri nesprávnom roztriedení tovaru, resp. pri nesprávnom opise tovaru určeného 

na vývoz, 

- Pri fiktívnych vývozoch, t.j. ide o vývoz vykonaný len dokladovo, ale tovar 

pritom ostane na území EU. Toto má celú škálu foriem a to od falošných 

jednotných colných deklarácií, cez tzv. spoluprácu s colníkmi aţ k tomu, ţe sa 

na hraniciach zásielka zmení na iný druh tovaru 

- V prípade ak sa na miesto tovaru s vysokou hodnotou vyvezie tovar s nízkou 

hodnotou 

- Pri nedodrţaní podmienok oslobodenia 

 

3.7 Daňové úniky na DPH v súvislosti s uplatňovaním colného režimu 

4200 

 

 Ide o nový fenomén, ktorý sa objavil na poli daňových podvodov a súvisí 

s uplatňovaním § 48ods. 3 zákona o DPH: „Dovoz tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený 

z tretieho štátu a ktorého odoslanie alebo preprava sa skončí v inom členskom štáte, je 

oslobodený od dane za podmienky, ak u dovozcu (§ 69 ods. 8) je dodanie tohto tovaru z 

tuzemska do iného členského štátu oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 až 4.“
19

 a § 69a 

zákona o DPH. 

 Celý podvod spočíva v účelovom zaloţení právnickej osoby v určitom členskom štáte 

EÚ, avšak vo väčšine preverovaných prípadov ide o právnickú osobu, ktorú je nemoţné 

v neskoršom časovom termíne po zaloţení skontaktovať na adrese podľa výpisu 

z obchodného registra a zároveň nepodáva ani v príslušnom členskom štáte daňové priznania. 

Táto účelovo zaloţená právnická osoba bude v ďalšom členskom štáte vystupovať v rámci 

colného konania ako zahraničná  osoba, ktorá sa podľa § 69a zákona o DPH nechá vo veci 

uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH zastupovať daňovým 

zástupcom. Daňovým zástupcom môţe byt v zmysle zákona o DPH len platiteľ so sídlom 

alebo bydliskom v tuzemsku a zároveň musí mať na zastupovanie dovozcu udelené písomné 
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plnomocenstvo s úradne overeným podpisom a osobitné identifikačné číslo pre daň pridelené 

Daňovým úradom Bratislava.
20

 V tejto fáze opäť pri väčšine preverovaných prípadov bolo 

zistené falšovania podpisovej doloţky, ktorá bola uvedená na písomnom plnomocenstve, resp. 

boli zistené iné nedostatky na v súvislosti s poţiadavkami na písomné plnomocenstvo. Ďalej 

je daňový zástupca povinný viesť záznamy o dovoze tovaru a jeho následnom dodaní do 

iného členského štátu osobitne za kaţdého zastúpeného dovozcu a zároveň podať za 

zastúpených dovozcov daňové priznanie Daňovému úradu Bratislava za obdobie 

kalendárneho mesiaca, a to do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca.
21

 

 V tejto záverečnej fáze celého postupu bolo zistené, ţe tovar, ktorý mal byť po colnom 

prerokovaní dodaný do iného členského štátu, tak naďalej ostáva v tuzemsku, čím vlastne 

dochádza k obchádzaniu povinnosti stanovenej v § 48 ods. 3 zákona o DPH. 

 

1. Príklad 

 Colné orgány objasňovali prípad porušovania predpisov o obehu tovaru v styku 

s cudzinou v súbehu s krátením, resp. neodvedením dane z pridanej hodnoty. Počas 

objasňovania bola zdokumentovaná rozsiahla sofistikovaná zločinecká organizácia skupina 

s medzinárodným prepojením, ktorá bola riadená skupinou čínskych občanov s pobytom na 

území Maďarskej republiky. Táto skupina počas doby 1 roku uskutočnila dovozy rôzneho 

tovaru na fiktívne  firmy  alebo na firmy, ktoré nemali vedomosť o takomto dováţanom 

tovare, v obrovských mnoţstvách značnej hodnoty z tretích krajín, väčšinou z Ázie.  

Pri colnom konaní boli predkladané falošné sprievodné doklady (faktúry, osvedčenia 

o pôvode tovaru, loţné listy a iné prepravné dokumenty), na základe ktorých bol dováţaný 

tovar vyclievaný v značne zníţenej hodnote a s neoprávneným uplatnením zníţenej colnej 

sadzby. Vyclievanie prebiehalo na území Spoločenstva v jednom členskom štáte a daň 

z pridanej hodnoty mala byť odvedená v inom členskom štáte v colnom reţime voľný obeh 

s oslobodením od dane z pridanej hodnoty. Na území Slovenskej republiky bol deklarovaný 

a preclievaný tovar pre firmy so sídlom v Maďarskej republike v hodnote pribliţne 20 

miliónov eur. Maďarské colné orgány majú v súvislosti s týmto prípadom vyčíslenú hodnotu 
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pribliţne 5 miliárd forintov. Uvedené hodnoty sú však vyčíslené na základe predkladaných 

falošných faktúr a to znemená, ţe vyčíslené hodnoty môţu byť aj niekoľkonásobne vyššie. 

Túto činnosť na území Slovenskej republiky organizovala skupina, ktorá bola riadená priamo 

z Maďarskej republiky. 

 

2. Príklad 

 Colná správa vykonala po operatívnom rozpracovaní súčinnostnú medzinárodnú akciu 

v oblasti zaistenia dôkazového materiálu u rôznych právnických osôb, ktoré sa 

v predchádzajúcom období venovali dovozom tovaru na územie EÚ (obuv, textil a pod), ktorý 

pochádzal z tretích krajín (hlavne Vietnam a Čína), s vyuţívaním colného reţimu 4200., 

pričom tovar následne prostredníctvom ďalších právnických osôb umiesťovali na trhy ďalších 

členských štátov EÚ, kde bol tovar uvedený do predaja bez zaplatenia príslušnej sumy DPH. 

Predmetné spoločnosti prerokovávali tovar najmä na území ČR a SR a ich činnosťou bol 

podľa predbeţného vyčíslenia a zistenia len na území ČR umiestnený tovar v hodnote 5 

miliónov eur, za ktorý nebola zaplatená DPH.  

  

3.8 Úniky na spotrebných daniach 

 

 Zmyslom spoplatnenia spotreby určitého tovaru spotrebnou daňou je na jednej strane 

obmedzenie daného tovaru a na strane druhej aj zaistenie značných príjmov pre štátny 

rozpočet. Spotreba tovaru, ktorý podlieha spotrebnej daní je svojím spôsobom neţiaduca, či 

uţ z hľadiska spoločnosti (tabak, alkohol) alebo z hľadiska ţivotného prostredia (minerálne 

oleje). Spotrebné dane sú však nastavené tak, ţe subjekty od spotreby spoplatneného tovaru 

moc neodradzujú, čím ich hlavná funkcia je príjem do štátneho rozpočtu. Spotrebná daň je 

konečnými spotrebiteľmi platená vo forme priráţky k cene výrobku.  

 Spotrebnej dani podliehajú minerálne oleje, víno a medziprodukty, pivo, 

lieh, tabakové výrobky, uhlie, plyn a elektrina. ktoré boli vyrobené v daňovom území 

Európskeho spoločenstva alebo boli na toto územie dovezené. Spotrebné dane sú upravené 

v jednotlivých zákonoch vzťahujúcich sa k danej komodite. Povinnosť priznať daň vzniká 

okamţikom uvedenia vybraných výrobkov do voľného daňového objemu na daňovom území 
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Slovenskej republiky. Sadzba dane je stanovená rôzne u kaţdej skupiny vybraných výrobkov. 

Obecne moţno povedať, ţe sa jedná o pevnú sadzbu, ktorá je stanovená konkrétnou čiastkou 

za jednotku predmetu dane (napr. za jeden hektoliter etanolu). 

 Správu spotrebných daní vykonávajú colné úrady a colné riaditeľstvo, ktorému prisuší 

región, kde sídli platca dane. Dôvodom zverenia správy spotrebnej dane orgánom colnej 

správy bolo obmedzenie jej činnosti vďaka voľnému pohybu osôb a tovaru v rámci EÚ. 

V súčasnosti uţ nie sú na hraniciach robené colné kontroly, clá sú vyberané len pri styku to 

štátmi, ktoré nie sú v EÚ, tým pádom došlo k uvoľneniu kapacity pre inú činnosť. Navyše je 

colná správa od finančných úradov ozbrojenou zloţkou štátnej správy, disponuje širšími 

právomocami a aj personálnym a technickým vybavením pre prácu v teréne. 

 

Tabuľka č. 2 - Odhalené nelegálne aktivity a finančné úniky za roky 2005-2011 (finančné 

úniky z rokov 2005 – 2008 boli prepočítané zo Sk na € kvôli prechodu Slovenska od 

slovenskej koruny k Euru) 

 
Komodita Finančný 

únik za 

rok 2005 

Finančný 

únik za 

rok 2006 

Finančný 

únik za 

rok 2007 

Finančný 

únik za 

rok 2008 

Finančný 

únik za 

rok 2009 

Finančný 

únik za 

rok 2010 

Finančný 

únik za 

rok 2011 

Cigarety 2 144 110€ 5 450 004€ 3 693 613€ 869 422€ 833 977€ 1 043 999€ 2 643 313€ 

Tabak 4 766€ 733 295€ 1 115 604€ 814 831€ 1 735 325€ 992 604€ 898 726€ 

Lieh 1 124 210€ 846 025€ 612 220€ 161 109€ 125 421€ 221 005€ 99 538€ 

Minerálne 

oleje 

779 932€ 379 336€ 200 013€ 547 983€ 327 721€ 491 383€ 2 000 000€ 

Pivo 1893€ 1864€ 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Víno 36 547€ 4029€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Spolu 4 091 459€ 7 414 555€ 5 622 153€ 2 393 345€  3 022 444€ 2 748 991€ 5 641 577€ 

 
Zdroj: Výročné správy Colnej správy SR, r. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011

22
 

 

3.8.1 Daňové úniky na spotrebnej dani z liehu  

 

 Lieh je výrobok, ktorý je moţné vyrábať alebo upravovať aj bez mimoriadnych 

nárokov na potrebné technológie. Ako sa na Morave hovorí, „Jediná chalupa v dedine, 

v ktorej sa nepáli kořalka je kostel“ Vzhľadom k tomu, ţe je lieh zaťaţený vysokou sadzbou 

spotrebnej dane, t.j. 1080 eur na hektoliter etanolu, v prípade zníţenej sadzby dane je to 540 
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eur na hektoliter etanolu
23

, je tieţ uţ tradične aj predmetom nelegálneho dovozu, výroby či 

úpravy, ktoré spôsobujú nemalé úniky na štátnom rozpočte. Nelegálna úprava či vývoz liehu 

nespôsobuje len úniky n daniach, ale tieţ dochádza k ohrozovaniu zdravia obyvateľstva, ako 

tomu bolo nedávno v českej republike, kde pri Kauze Metylalkohol sa vyšplhal počet obetí uţ 

na číslo 43
24

 a mnoho ďalších ľudí má doţivotné zdravotné následky.  

 V rámci tejto kapitoly uvediem najčastejšie spôsoby porušovania právnych predpisov, 

ku  ktorým dochádza s cieľom ukrátiť príslušnú daň. Výšku daňových únikov na spotrebnej 

dani z liehu moţno len odhadovať. Podľa odhadov colnej správy SR a výrobcov liehovín, 

dosahuje podiel nelegálne vyrábaných liehovín 20 – 25% z celkového predaja.  

 Jednanie, pri ktorom dochádza  k daňovým únikom môţeme rozdeliť  do 

nasledujúcich piatich skupín : 

1. Nelegálny dovoz a doprava liehu 

2. Výroba liehu mimo schválené zariadenia 

3. Úprava  a pouţitie denaturovaného liehu pre výrobu liehovín 

4. Zneuţitie liehu oslobodeného od dane pre výrobu liehovín 

5. Mimobilančná výroba liehu v schválených zariadeniach 

 

a) Nelegálny dovoz a doprava liehu 

 

 Nelegálny dovoz liehu z iných členských štátov alebo z tretích krajín, bez toho aby bol 

tento lieh v tuzemsku prihlásený k zdaneniu a precleniu, je klasický spôsob porušovania 

colných a daňových predpisov. Nelegálny dovoz sa realizuje predovšetkým z krajín, ktoré 

majú veľmi nízku trţnú cenu liehu (napr. Pakistan), alebo z krajín, kde je lieh denaturovaný 

liehovými činidlami, ktoré dostatočne nebránia jeho pouţitiu pre výrobu liehu. V tomto 

prípade ide hlavne o susedné Poľsko, z ktorého prišlo obrovské mnoţstvo takto 

znehodnoteného liehu a bolo pouţité na výrobu alkoholu. Veľmi častý je tieţ dovoz liehu 
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s tým, ţe colným a daňovým orgánom je deklarovaný ako iné výrobky (napr. kvapalina do 

odstrekovačov, nemrznúca zmes, rozpúšťadla a podobne).
25

 

 Nelegálnemu dovozu či doprave liehu do tuzemska od vstupu SR do EU uţ nemôţu 

zabrániť stále colné kontroly na štátnych hraniciach, keďţe sú podľa primárneho práva EU 

zakázané. Práve z tohto dôvodu je kladený veľký dôraz na systematické vykonávanie 

kontrolnej činnosti zameranej na kontrolu prepravy na pozemných komunikáciách vo 

vnútrozemí. Daňové úniky môţu tieţ vznikať pri doprave liehu v reţime podmieneného 

oslobodenia od dane medzi členskými štátmi a to v dôsledku neuhradenia spotrebnej dane po 

prijatí liehu v tuzemsku  a jeho uvedenie do voľného daňového obehu. Avšak daňový únik je 

v týchto prípadoch niţší ako u nelegálneho dovozu, pretoţe pre dopravu a prijímanie liehu 

v reţime podmieneného oslobodenia od dane je obligatórne vyţadované poskytnutie zaistenia 

spotrebnej dane. Nelegálny dovoz alebo doprava liehu zo zahraničia do tuzemska môţe 

napĺňať skutkovú podstatu správnych deliktov podľa colného zákona, môţe viesť k trestným 

činnom skrátenia dane, poplatkov a povinnej platby, k porušeniu predpisov o nálepkách 

a iných predmetov slúţiacich k označeniu tovaru a k porušeniu predpisov o obehu tovaru 

v styku s cudzinou.
26

 

 

b) Výroba liehu mimo schválené zariadenia 

 

 V tuzemsku  v podstate tradičným spôsobom porušovanie predpisov, ktoré má za 

následok vznik daňových únikov, je výroba liehu bez príslušných povolení, mimo chválené 

zariadenia. Lieh a liehoviny je moţné vyrábať a upravovať iba v liehovaroch alebo likérkach 

na základe vydanej koncesie, pričom tieto zariadenia musia byť daňovým skladom. 

Výnimkou z týchto pravidiel je výroba liehu v pestovateľských páleniciach, ktoré nemusia 

byť daňovým skladom a ktoré je moţné prevádzkovať len na základe povolenia ministerstva 

pôdohospodárstva SR ako ohlasovaciu ţivnosť.  

 Nelegálna výroba liehu prebieha väčšinou na doma vyrobených destilačných 

zariadeniach, ktoré majú jednoduchú konštrukciu, ktoré sú často problémové a ohrozujú svoje 
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okolie. Tieto destilačné zariadenia umoţňujú  len výrobu menšieho mnoţstva liehu, pričom je 

pomerne ťaţké kontrolovať jeho kvalitu z hľadiska zdravotnej nezávadnosti. Výrobu liehu 

taktieţ sprevádza liehový zápach, vďaka ktorému ju nie je moţné v beţnej zástavbe dlhšiu 

dobe bez povšimnutia realizovať a taktieţ je nutné likvidovať odpadný produkt, ktorý vzniká 

z destilovanej suroviny. Podomácku a bez licencie nie je moţné vyrábať ani lieh pre vlastnú 

konzumáciu, o čom si hodne ľudí myslí, ţe to moţné je, bez toho, ţe by porušovali zákon. 

 Menej pouţívaný spôsob je nelegálna výroba liehu v liehovaroch, ktoré v minulosti 

oficiálne ukončili svoju činnosť. Oproti domácej výrobe liehu je však tento spôsob viac 

spoločensky nebezpečný, pretoţe liehovary disponujú technológiami, ktoré umoţňujú výrobu 

liehu priemyslovým spôsobom a to znamená, ţe aj v pomerne väčšom rozsahu. Riziko výroby 

v týchto zariadeniach v posledných rokoch výrazne narastá, keďţe na Slovensku v posledných 

rokoch z ekonomických dôvodov ukončilo svoju činnosť mnoho liehovarov. Správcovia dane 

tak musia venovať svoju pozornosť aj kontrole „na oko“ nefungujúcich liehovarov. 

 Z liehu, ktorý je vyrobený mimo schválené zariadenia alebo je do tuzemska nelegálne 

dovezený sú následne vyrábané liehoviny. Ide hlavne o liehoviny, ktorých príprava nie je 

technologicky náročná. Takými liehovinami sú najmä vodka, tuzemák, pepermintový likér 

a ďalšie, ktoré sa vyrábajú miešaním liehu a aromatickým zmesí. Liehoviny sú potom často 

opatrený falošnými etiketami legálnych výrobcov a sú označované tieţ falošnými 

kontrolnými známkami. Najčastejšími odberateľmi takýchto liehovín sú najmä bary, 

pohostinstvá, reštauračné zariadenia niţších kategórií, ale tieţ aj malé predajne potravín čo 

zmiešaného tovaru (večierky). Výnimkou taktieţ nie sú ani zistenia týchto nelegálnych 

liehovín vo veľkých obchodných reťazcoch. 

 V rokoch 2006 aţ 2009 bolo zdokumentovaných celkom 45 prípadov zistenia 

nelegálnej výroby, drţby liehu a  drţby výrobného zariadenia, pričom celkový finančný únik 

predstavoval 55 458 eur.
27

 

 

 

                                                           
27

 NEW.COLNASPRAVA.SK. Výročné správy [online]. 01.04.2012 [cit. 2013-04-18]. Dostupne z:  

http://new.colnasprava.sk/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_RE/_lp.7_0_35/5/_th/J_0_9D/_s.7_0_A/7_

0_1FC/_me/7_0_R5-7_0_S4-7_0_11E/_s.7_0_A/7_0_RE 
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c) Úprava a použitie denaturovaného liehu na výrobu liehovín 

 

 Pouţitie denaturovaného liehu na výrobu liehovín je veľmi závaţný delikt, ktorý nemá 

dopad len na daňové príjmy štátu, ale tieţ na zdravie obyvateľov.  Lieh je spravidla 

denaturovaný najmenej jedným denaturačným činidlom, ktorý ma zaistiť, ţe nebude 

poţívateľný. Ak je denaturovaný lieh pouţitý pre stanovené účel, tak je oslobodený od 

spotrebnej dane. Pokiaľ je však z denaturovaného liehu odstránený denaturačný prostriedok, 

vzniká povinnosť daň priznať a zaplatiť. Najčastejšie je na tieto účely pouţívaný lieh, ktorý je 

denaturovaný iba jedným denaturačným činidlom (napr. Bitrexom, Methylethylketonom 

alebo Izopropylalkoholom) a je dopravený na tuzemský trh z iného členského štátu ako 

hotový výrobok (napr. rozpúšťadlo, čistič).  

 Najčastejšie je zneuţívaný však lieh, ktorý je denaturovaný Bitrexom, pretoţe po 

pridaní chlornanu sodného je moţné odstrániť z takto denaturovaného liehu jeho horkosť. 

Rozkladné látky však naďalej v liehu ostávajú. Prvky denaturátu alebo činidiel, ktoré ho 

odstraňujú alebo neutralizujú je moţné odhaliť iba laboratórnym testom liehu alebo liehoviny.  

 Zákernosť a nebezpečenstvo týchto aktivít spočíva v tom, ţe takto vyrobené liehoviny 

sa expedujú do predajní v originálnych fľašiach (fernet, vodka, rum...) a s nalepenou 

kontrolnou známkou, ktorá bola sfalšovaná alebo kúpená na čiernom trhu, takţe konzument 

nemá ţiadnu moţnosť zistiť, ţe kupuje liehovinu, ktorej poţitie mu vzhľadom na jej chemické 

zloţenie nenávratne poškodí zdravie. 

 

d) Zneužitie liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehovín 

 

 Na výrobu liehovín je taktieţ hodne pouţívaný tieţ nedenaturovaný lieh, ktorý bol 

uvedený do voľného obehu s oslobodením od dane s titulu jeho pouţitia ako materiálu 

vstupujúcich do výrobkov pri výrobe potravín, potravinových doplnkov, látok určených na 

aromatizáciu potravín a látok pomocných, ktoré sú vymedzené v zákone o potravinách alebo 

v zákone pre výrobu a distribúciu liečiv. Pre prijímanie a pouţívanie nedenaturovaného liehu, 

ktorý je oslobodený od dane, sa však vyţaduje zvláštne povolenie. Pouţívateľ je povinný 

viesť si prehľadnú evidenciu prijatého a pouţitého liehu oslobodeného od dane. Práca 

s oslobodeným liehom podlieha dohľadu správcu dane, ktorý ma oprávnenie robiť kontrolu 
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plnenia podmienok priznaného oslobodenia. Aj keď zneuţitie takéhoto liehu na výrobu 

liehovín si nevyţaduje ţiadne dodatočné fyzické úpravy liehu, ako je tomu u denaturovaného 

liehu, je náročnejšie zakryť tieto operácie v príslušnej evidencií tak, aby neboli odhalené 

správcom dane pri robení kontrol alebo pri uzatvorení liehovej bilancie za kalendárne 

obdobie. 

 

e) Mimobilančná výroba liehu v schválených zariadeniach 

 

 Nelegálna výroba liehu v schválených zariadeniach, čiţe v liehovaroch, v 

pestovateľských páleniciach a v likérkach je nazývaná taktieţ aj mimobilančnou výrobou, 

lebo vyrábaný lieh nie je zachytený v evidenciách podľa zákona o spotrebných daniach. 

Keďţe sú schválené zariadenia pod kontrolou správcu dane, je mimobilančná výroba menej 

častým javom ako výroba mimo schválené zariadenia. Oficiálne fungujúca činnosť liehovaru 

alebo likérky však môţe vďaka fiktívnym či skutočným presunom liehu umoţniť zakrytie 

výroby a spracovanie mimobilančného liehu a jeho následnú legalizáciu. Taktieţ vďaka 

distribučným kanálom, ktoré sú vybudované v rámci oficiálnej produkcie, je moţné na trhu 

mimobilančný lieh ľahšie uplatniť. Pre legalizáciu mimobilančného liehu sú pouţívané 

daňové doklady, ktoré boli vydané pre legálne drţaný lieh, ďalej opakované pouţívanie uţ raz 

pouţívaných kontrolných páskov alebo ich falzifikátov.  

 Obvyklým spôsobom mimobilančnej výroby liehu je zachytávanie liehu z výrobného 

zariadenia ešte pred jeho odmeraním kontrolnými liehovými meradlami a tieţ nedovolená 

manipulácia s výrobným zariadením a meradlami. 

 

3.8.2 Daňové úniky na spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov 

 

 Podvody, ktoré sa týkajú spotrebnej dane z tabakových výrobkov a pašovanie cigariet 

v rámci vonkajšieho i vnútorného obchodu EÚ, sú pre Úniu váţnym problémom, keďţe ceny  

v niektorých členských štátoch dosahujú aţ trojnásobok  cien v iných členských štátoch. 

 Medzinárodne organizované pašovanie cigariet výrobkov a obchod s nezdanenými 

a nepreclenými cigaretami sa stali významnou súčasťou organizovanej kriminálnej činnosti. 
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Vysoký zisk, ktorý je dosahovaný pri nezákonnom dovoze zásielok cigariet umoţňuje časť 

získaných prostriedkov investovať modernejšieho technického vybavenia, ktoré potrebné 

a pouţívané na páchanie trestnej činnosti. 

 Pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa ako veľmi problematický  javí slovný 

opis predmetu dane ako u jedinej spotrebnej dani. U tejto spotrebnej daní nie je odkaz na 

harmonizovaný systém. Jednotlivé predmety dane sú slovne opísané a na základe tohto 

slovného opisu sú zaradené do jednotlivých kategórií predmetu dane. Toto spôsobuje  

správcovi dane váţne problémy hlavne pri cigaretách. Jednotlivé daňové subjekty v snahe 

vyhnúť sa daňovému zaťaţeniu často krát zámerne nesprávne deklarujú predmet dane a tým 

správca dane prichádza o značné finančne príjmy. 

 Ako príklad moţno uviesť jednu staršiu kauzu, kde sa jednalo o "cigary" značky 

GOULLIVERS, ktoré balením a hlavne svojím zloţením môţeme len ťaţko zadefinovať ako 

cigary, aj keď sú tak na daňovom území deklarované  a bola z nich odvádzaná spotrebná daň 

vo výške 1,40 Sk za kus.
28

 

 Pri odhaľovaní nezákonných aktivít v oblasti nelegálneho dovozu tabakových 

výrobkov sú známe nasledujúce spôsoby protizákonného konania: 

- Fiktívne vývozy (bez colného konania, čísla JCD patria inému vývozu alebo vôbec 

neexistujú, výstup potvrdený falošnou pečaťou) 

- Prepustenie tovaru do reţimu voľný obeh bez dostatočného overenia colného 

vyhlásenia, bez zabezpečenia colného dlhu a bez odobratia vzorky 

- Fiktívne ukončenie reţimu tranzit (dodanie colnému úradu potvrdené falošnou 

pečiatkou, čísla RTD potvrdzujúce dodanie tovaru patria inej tranzitnej operácií, alebo 

sú fiktívne) 

- Úmyselne deklarovaná niţšia hmotnosť tovaru (vyskytuje sa hlavne pri tabaku na 

šúľanie cigariet) 

- Pašovanie cigariet najmä z územia tretích štátov (v prípade Slovenska hlavne 

z Ukrajiny a Moldavska), kde je daňové zaťaţenie na tento tovar niţšie 

- Prerokovanie a prepustenie tovaru do navrhovaného reţimu (dovoz, vyvoz, tranzit) 

neexistujúcej firme (fiktívny deklarant) 

                                                           
28

 HNONLINE.SK. Cigar(et)y plné tabáku [online]. 30.11.2006 [cit. 2013-04-18]. Dostupne z: 

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-19865930-cigar-et-y-plne-tabaku 
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- Nelegálna výroba cigariet z vypestovaného alebo dovezeného tabaku, ktorý býva často 

deklarovaný na výrobu iných tabakových výrobkov ako cigariet, čo vlastne spôsobuje 

aj niţší odvod spotrebnej dane a tým pádom aj ukracovanie štátneho rozpočtu 

- Snaha zameniť a zaraďovať tabak  do kategórie tabakový zvyšok, ktorý je určený na 

priemyselné pouţitie alebo v záhradníctve. Tabak tak bol pôvodne definovaný ako 

tabakový zvyšok vhodný na fajčenie a ak výrobca tabakového zvyšku uviedol na obale 

nápis „nevhodný na fajčenie“, taký výrobok nebol povaţovaný za predmet spotrebnej 

dane podľa platného zákona. Takýto tabak spôsoboval nelegálnu výrobu cigariet, 

keďţe bol lacnejší ako beţné tabaky ponúkané na predaj. V dnešnej úprave je spojenie 

„vhodný na fajčenie“ nahradene spojením „bez ohľadu na účel pouţitia“ 

- Prípady falšovania kontrolných známok, ktoré sú pouţívane na označovanie 

spotrebiteľského balenia cigariet. 

 

3.8.3 Daňové úniky na spotrebnej dani z minerálneho oleja  

 

 Podvody, ktoré sa týkajú spotrebnej dane z minerálneho oleja v rámci vnútorného 

i vonkajšieho obchodu SR, sú pre SR veľkým problémom, pretoţe spôsobujú straty v štátnom 

rozpočte danej krajiny a na strane druhej spôsobujú nemalé straty podnikateľským subjektom, 

ktoré sa zákonným spôsobom zaoberajú výrobou a predajom komodít podliehajúcich  

spotrebnej dani z minerálneho oleja. Nepoctivý predajcovia si môţu dovoliť predávať 

nezdanené pohonné látky lacnejšie ako ich konkurenti, ktorý daň riadne odvádzajú. Pre 

objasnenie uvádzam nasledujúci úryvok z článku: „Pumpy, které prodávají extrémně laciný 

nezdaněný benzin, likvidují solidní konkurenty. Minimálně tři sta milionů litrů nezdaněných 

paliv, tedy čtyři procenta celkové české spotřeby, protéká podle zjištění expertů ze společnosti 

Benzina ročně přes pochybné čerpací stanice.“ 
29

 

 

Pri odhaľovaní protizákonných aktivít v oblasti minerálnych olejov boli zistené nasledujúce 

najzávaţnejšie spôsoby protizákonného konania: 

- Pouţitie označovaného plynového oleja na účely, ktoré nie sú v súlade 

s ustanoveniami zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Prípadne sa jedná 

                                                           
29

 HN.INNED.CZ. Českem tečou stámilióny „černého“ benzínu [online]. 19.03.2010 [cit. 2013-04-18]. 

Dostupne z: http://hn.ihned.cz/c1-41483340-ceskem-tecou-stamiliony-litru-cerneho-benzinu 
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o pouţitie osobami, ktoré na vyuţívanie tohto druhu pohonných látok nemajú 

oprávnenie a nadobudli ho nelegálnym spôsobom 

- Nezákonný dovoz z územia tretieho štátu, resp. nezákonná preprava z iného členského 

štátu (napr. preprava plynového oleja, pričom ale v colných dokladoch je minerálny 

olej deklarovaný ako olej vykurovací) 

- Zneuţitie niţšej sadzby spotrebnej dane v susedných štátoch. Ide hlavne o Ukrajinu, 

kde sa nakupujú pohonné hmoty a potom sa nelegálne preváţajú na územie SR, kde sa 

distribuujú.  

- Zmiešavane minerálneho oleja bez sadzby dane (napr. hydraulický a loţiskový olej) 

s plynovým olejom so základnou sadzbou 368€/1000 litrov a následný predaj takéhoto  

minerálneho oleja ako pohonnej látky, čím vzniknú nemalé úniky v závislosti na 

pomere jednotlivých zloţiek v zmesi 

- Deklarovanie biogénnej látky (MERO) na iný účel ako pohonná hmota alebo palivo (v 

takom prípade biogénna látka nie je predmetom dane) a jej následný predaj ako 

pohonná látka 

 

 Daňové úniky na spotrebnej dani z minerálneho oleja sa najviac prejavili v rokoch 

2001 – 2006, kedy bola odhalená veľká sieť daňových subjektov (šlo hlavne o kauzu 

„Olejári“). „Keďže spotrebná daň na minerálne oleje je nižšia ako daň z nafty, niektoré oleje 

možno zameniť alebo zmiešať. Potom sa dajú nelegálne predávať ako benzín alebo nafta, čím 

vznikajú ohromné zisky z nezaplatenej palivovej dane.“ 
30

 

 Protiprávny spôsob umoţnenia takéhoto obchodu spočíval hlavne v zneprehľadnení 

účtovníctva a vystavovaní fiktívnych faktúr, pričom tento spôsob zabezpečil, ţe tovarové toky 

sa strácali, minerálny olej zmenil viac krát svojho majiteľa a v konečnej fáze bol predávaný 

ako benzín alebo nafta. Nemenej závaţným javom, s ktorým sa stretáva správca dane, je aj 

preklasifikovanie účelu pouţitia pri skvapalnených plynných uhľovodíkoch, ktoré sú pri 

vstupe na daňové územie určené na vykurovanie ( t.j. so sadzbou spotrebnej dane 0€/1000 kg) 

a následne sú preklasifikované a predávané ako pohonná látka, pričom sadzba spotrebnej dane 

v tomto prípade je 182€/1000 kg. 

 

                                                           
30

 SME.SK. Kauza olejári smeruje na súd [online]. 05.11.2007 [cit. 2013-04-18]. Dostupne z: 

http://www.sme.sk/c/3569547/kauza-olejari-smeruje-na-sud.html 
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4 Možnosti eliminácia colných a daňových únikov 

 

 

 Nie je jednoduché navrhnúť opatrenia na elimináciu daňových únikov tak, aby boli 

efektívne. V posledných rokoch sa prijalo hodne zákonov na zamedzenie daňových únikov, 

ale ešte je vidno ţe Slovenská republika má v tomto smere veľké medzery. V prvej časti tejto 

kapitoly doterajšie opatrenia, ktoré boli uţ aplikované v praxi sú povaţované za jedny 

z najviac účinných a potom v druhej časti kapitoly predloţím zopár nových návrhov, ktorých 

realizácia by mohla zlepšiť súčasnú situáciu v boji proti daňovým únikom. 

 

4.1 Súčasné opatrenia proti daňovým a colným únikom 

 

Zmena systému monitorovania prepravy predmetov spotrebnej dane v pozastavení dane 

a oslobodených od dane 

  Od apríla 2010
31

 sa systém monitorovania prepravy predmetov spotrebnej dane 

v pozastavení dane a oslobodených od dane uskutočňuje elektronicky prostredníctvom 

elektronického sprievodného dokumentu, ktorý nahradil papierovú formu sprievodného 

administratívneho dokumentu.  

  Hlavný prínos z tohto opatrenia, ktoré bolo zavedené v celej EÚ, je on-line prepojenie 

colných úradov v tuzemsku ale aj colných úradov tuzemských a zahraničných (v rámci EÚ). 

Tak je zabezpečené, ţe colné úrady sú ihneď informované o všetkých dodávkach a prepravách 

nezdaneného tovaru a pri akomkoľvek podozrení môţe správca dane účinnejšie zasahovať. 

  Ďalšie efekty môţu pocítiť aj samotné daňové subjekty vo forme zníţenia 

administratívnej záťaţe a rýchlejšieho uvoľnenia zábezpeky na daň, ktorou sa eliminuje riziko 

vzniku daňovej povinnosti pri preprave predmetov spotrebnej dane. 
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 DELOITTE.COM. Krátke správy [online]. 01.07.2010 [cit. 2013-04-20]. Dostupne z:  

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

SlovakRepublic/Local%20Assets/Documents/tax/sk_newsflash1007SK.pdf 
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Sprísnenie podmienok pre oprávnených príjemcov v súvislosti so zložením  zábezpeky 

na daň  

  S účinnosťou od marca 2009 boli vykonané legislatívne úpravy týkajúce sa systému 

zloţenia zábezpek na daň oprávnenými príjemcami (povinnosť v zákonom ustanovených 

prípadoch zvýšiť výšku zloţenej zábezpeky na daň, naviazanie odberu kontrolných známok 

určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu na výšku zloţenej zábezpeky na daň, 

zavedenie moţnosti pre správcu dane zrušiť povolenie na obchodovanie s predmetom 

spotrebnej dane v reţime pozastavenia dane operatívne).  

  Cieľom tohto opatrenia bolo obozretnejšie predchádzanie vzniku daňového nedoplatku 

a vytláčanie podvodných aktivít z trhu. 

 Od 1.1.2013 vstúpila v platnosť vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok, rozmeroch, grafických 

prvkoch, náleţitostiach a údajoch na kontrolnej známke. Hlavne zmeny sa týkajú: 

Podmienok tlače a výdaja kontrolných známok 

- Ustanovila sa len jedna tlačiareň na tlač kontrolných známok. 

- Zaviedla sa trvalú prítomnosť zamestnanca správcu dane v  tlačiarni. 

- Zaviedol sa elektronický systém objednávania kontrolných známok a ich vydávania a 

to prostredníctvom zamestnanca správcu dane v tlačiarni.  

 

Zlepšenia ochranných prvkov kontrolných známok 

- Zavedenie jedinečného čísla kontrolnej známky určenej na spotrebiteľské balenie 

liehu.  

- Ustanovili sa efektívnejšie ochranné prvky aplikované na kontrolnej známke.
32
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EPREDPISY.SK. Kontrolné známky [online]. 01.01.2013 [cit. 2013-04-21]. Dostupne z:  
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4.1.1 Realizované opatrenia u DPH 

 

Registrácia 

  Došlo k sprísneniu podmienok pre registráciu platiteľov dane pre rizikové subjekty, 

ktoré v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti a ktoré majú alebo mali 

nedoplatky na DPH voči daňovému úradu. 

  Boli rozšírené taktieţ právomoci daňového úradu zrušiť registráciu platiteľa dane v 

odôvodnených prípadoch s cieľom vylúčiť z registra platiteľov dane a zo systému dane osoby, 

ktoré sú rizikové a zneuţívajú systém na neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov. 

 V súvislosti s registráciou pre DPH bola taktieţ zavedená povinnosť zloţenia 

zábezpeky, ktorej výška bude závisieť od vyhodnotenia rizikovosti ţiadateľa. Výška 

zábezpeky sa bude odvíjať od skutočnosti, akú sumu dlţí štátu ţiadateľ o registráciu uţ v 

iných spoločnostiach. 

 

Prenos povinnosti platiť daň  

 V rámci moţností daných smernicou 2006/112/ES došlo k rozšíreniu prenosu 

povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia ako inštitútu garantujúceho elimináciu daňových 

únikov, a to najmä pri nútenom predaji nehnuteľností (exekučné konanie a konkurzné 

konanie) a pri predaji tovaru v rámci výkonu záloţného práva a výkonu zabezpečovacieho 

prevodu vlastníckeho práva, kedy najčastejšie dochádza k nevymoţiteľnosti dane na výstupe 

na strane predávajúceho, pričom kupujúci uplatňuje svoje legitímne právo na odpočítanie 

vstupnej dane.  

 Posilnil sa taktieţ inštitút ručenia za zaplatenie dane na výstupe s cieľom eliminovať 

zdaniteľné obchody, ktorých jediným cieľom je zneuţitie práva a dosiahnutie vyplatenia 

neoprávneného nadmerného odpočtu. Tieto opatrenia sú zamerané na daňovo nespoľahlivé 

subjekty.
33
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4.1.2 Realizované opatrenia u spotrebnej dani z liehu 

 

Zefektívnenie prítomnosti správcu dane pri výrobe a spracovaní liehu 

 Systém trvalej 24 hodinovej  prítomnosti správcu dane v daňovom sklade nebol z pohľadu 

správy dane hodnotený ako pozitívny. Správca dane suploval funkciu „stráţnej sluţby“ objektu mimo 

pracovného času v daňovom sklade alebo v čase, keď nedochádzalo dlhšie obdobie k ţiadnemu 

pohybu liehu. Z toho dôvodu bola s  účinnosťou od marca 2009 zrušená trvalá prítomnosť správcu 

dane v daňovom sklade a bola nahradená povinným vykonávaním daňového dozoru len  

v prevádzkovom čase daňového subjektu, resp. v čase príjmu a výdaja liehu.  

 Zavedením tejto úpravy sa zefektívnil výkon správy spotrebných daní. Bol vytvorený priestor 

pre efektívnu  alokáciu zamestnancov colného úradu na operatívne kontrolné činnosti (napr. na 

vyhľadávanie a kontrolu nelegálnej výroby a distribúcie liehu).  

 

Modifikácia systému povolení na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom 

voľnom obehu  

  Vzhľadom k tomu, ţe správca dane vo výraznej miere zisťoval predaj nelegálne 

vyrobeného a zdraviu škodlivého liehu v pohostinských zariadeniach a obchodoch, bolo 

potrebné pristúpiť k zavedeniu systému určitého dohľadu štátu nad pohybom spotrebiteľských 

balení liehu od výroby k spotrebiteľovi (plnenie oznamovacích povinností obchodníkov) 

a ustanoviť  podmienky pre tie skupiny osôb, ktoré chcú tento rizikový tovar predávať 

(bezúhonnosť, daňová spoľahlivosť, povolenie na predaj vydané colným úradom). Aplikácia 

uvedeného opatrenia v praxi mala prechodne pozitívny vplyv na zvýšenie príjmov štátneho 

rozpočtu (najmä v roku 2008). Uvedený systém však mal svoje nedostatky spočívajúce vo 

zvýšení administratívnej záťaţe a v nízkej vypovedacej schopnosti predkladaných údajov 

vzhľadom na ich papierovú formu.  

  Z tohto dôvodu boli s účinnosťou od januára 2011 upravené podmienky získania 

povolenia na predaj a oprávnenia na distribúciu, zavedenie elektronickej formy poskytovania 

údajov colnej správe a sprísnenie podmienok pre distribúciu liehu (minimálny obrat, veľkosť 
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skladovacej plochy a minimálny počet zamestnancov). Súčasne sa stanovil systém vedenia 

evidencií liehu zaloţený na EAN kódoch spotrebiteľských balení liehu.
34

 

  Cieľom tohto opatrenia je elektronizácia poskytovaných údajov a zvýšenie miery ich 

vyuţiteľnosti pre účinné odhaľovanie nelegálne vyrobeného liehu na trhu. Pre podnikateľov je 

však toto opatrenia viac administratívne náročné, ale MF SR uţ pracuje na úprave, ktorá bude 

viesť k zjednodušeniu  administratívy. 

 

Zavedenie povinnosti evidencie zariadení na výrobu liehu  

  V súvislosti s operatívnymi aktivitami vykonávanými správcom dane bola zisťovaná 

nelegálna výroba liehu na výrobných zariadeniach, ktoré boli v minulosti prevádzkované 

legálne, avšak po ukončení činnosti neboli evidované terajšími správcami dane. Tým, ţe 

súčasný správca dane, nemal vedomosť o týchto, inak funkčných technologických 

zariadeniach, bol vytvorený jednoduchší prístup pre nelegálnu výrobu liehu. Na základe 

týchto skutočností, je od marca 2010 zavedená povinnosť evidencie zariadení na výrobu liehu 

a to pre osoby, ktoré majú takéto výrobné zariadenia v drţbe bez vydaného povolenia na 

výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode.  

  Zavedením tohto opatrenia boli dosiahnuté mnohé pozitívne výsledky v boji proti 

daňovým nikom na nelegálnej výrobe liehu a na jeho základe bolo správcom dane 

zaevidované a zabezpečené výrobné zariadenia na výrobu liehu u 27 subjektov.  

 

4.1.3 Realizované opatrenia u spotrebnej dani z minerálneho oleja 

 

Zavedenie evidencie obchodníkov s minerálnym olejom 

  Cieľom tohto opatrenia je sledovať subjekty, ktoré obchodujú s daňovo zvýhodneným 

minerálnym olejom, vykurovacím olejom a s biogénnymi látkami. 

  Opatrenie moţno vo všeobecnosti  vyhodnotiť ako pozitívne. V  nadväznosti na 

mnoţiace sa podozrenia pouţitia odpadových rastlinných olejov (tzv. fritovacích olejov) ako 
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pohonnej látky, kedy nedošlo k odvedeniu spotrebnej dane. Efekt tohto opatrenia  je však 

moţné zvýšiť i zavedením povinnosti evidencie pre subjekty, ktoré obchodujú s fritovacími 

olejmi. 

 

Zavedenie evidencie výrobcov biogénnych látok 

Vzhľadom na mnoţiace sa zistenia výroby a následného pouţitia biogénnej látky, najmä 

čistého rastlinného oleja, ako pohonnej látky subjektmi, na ktoré sa nevzťahovalo oslobodenie 

od spotrebnej dane, bola zavedená povinnosť evidencie výrobcov biogénnych látok.
35

 

 

Zvýšená pozornosť bola venovaná: 

- Nezákonnej výrobe minerálnych olejov ( miešanie vykurovacích olejov s plynovým 

olejom) 

- Novým daňovým subjektom pri ich registrácii a pri podávaní prvých daňových 

priznaní 

- Ţiadostiam o vrátenie dane 

 

4.1.4 Realizované opatrenia u spotrebnej dani z tabakových výrobkov 

 

Zavedenie opatrení na elimináciu nelegálnych dovozov tabakových výrobkov 

 

 Na zamedzenie pašovania cigariet, najmä z Ukrajiny, bolo zlepšené technické vybavenie, a to 

najmä mobilných skenovacích zariadení a bol sprevádzkovaný i  mobilný inšpekčný systém HCV 

Mobile. 

 Na základe týchto opatrení môţem skonštatovať, ţe došlo k zníţeniu daňových únikov 

spôsobených nelegálnym dovozom cigariet. Na základe analýz vykonávaných nadnárodnými 

spoločnosťami došlo od roku 2004 k eliminácii  nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami 

a v súčasnosti sa v SR pohybuje na úrovni cca  8 %. 
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Opatrenia v súvislosti so zatrieďovaním tabakových výrobkov 

 Tabak sa nezdaňuje podľa jednoznačného zatriedenia do kódu kombinovanej nomenklatúry, 

ale podľa slovného opisu tovaru. Definícia cigár v zákone v minulosti umoţňovala výrobu cigár s 

„jednoduchým“ krycím listom, zdanenými sadzbou dane pre cigary (teda niţšou ako na cigarety), 

avšak z týchto cigár bolo moţné jednoduchým spôsobom získať tabak na fajčenie a následne ho 

pouţiť ako náplň do fajok alebo na výrobu cigariet., čím vznikali daňové úniky. 
36

 

  S účinnosťou od 1. januára 2011 došlo k úprave legislatívy, na základe ktorej by mali byť 

takéto tabakové výrobky z trhu odstránené úplne. 

 

4.2 Návrhy konkrétnych opatrení na elimináciu daňových únikov  

 

 Na základe identifikácie rizikových oblastí navrhujem ich elimináciu prostredníctvom prijatia 

legislatívnych a nelegislatívnych opatrení. Navrhované opatrenia majú dvojaký charakter, t. j. také, 

ktoré môţe správca dane aplikovať okamţite, bez toho, aby bolo potrebné pristúpiť k úprave 

príslušných právnych predpisov a také, ktorých aplikácia si vyţiada legislatívnu úpravu príslušných 

zákonov. Opatrenia nelegislatívneho charakteru sú navrhnuté tak, ţe ich vykonanie si nevyţaduje 

zvýšené nároky na zamestnanosť v colnej správe.  

 

4.2.1 Opatrenia legislatívneho charakteru  

 

Opatrenia na elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani z liehu 

- Obmedziť moţnosti upustenia  od zloţenia zábezpeky na daň pre prevádzkovateľa 

daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu liehu, ak prevádzkovateľ daňového 

skladu nie je vlastníkom výrobného zariadenia, ale má ho iba v prenájme. 

- Upraviť podmienky pre daňovo spoľahlivú osobu tak, ţe v prípade uvedenia vyššieho 

mnoţstva liehu do daňového voľného obehu, neţ na aké je zloţená zábezpeka na daň, 

moţno takúto osobu povaţovať za daňovo nespoľahlivú. 
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Opatrenia na elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho 

oleja 

- Priblíţiť sadzbu spotrebnej dane na vykurovacie oleje k sadzbe spotrebnej dane na 

motorovú naftu tak, aby daňové rozpätie medzi týmito sadzbami finančne 

nemotivovalo daňové subjekty k porušovaniu zákona. 

- Ustanoviť sadzbu spotrebnej dane na minerálny olej kódu kombinovanej 

nomenklatúry 27 10 19 71 aţ, 27 10 19 99 - mazacie, motorové, loţiskové, 

hydraulické a tzv. základové oleje, zaviesť evidenciu subjektov, ktoré obchodujú 

s predmetným minerálnym olejom a monitorovať pohyb tohto minerálneho oleja. 

- Monitorovať pohyb minerálneho oleja, ktorý sa svojim zloţením a vlastnosťami 

pribliţuje minerálnemu oleju, vrátane minerálneho oleja kódu kombinovanej 

nomenklatúry 38 24 90 97, a to prostredníctvom rozšírenia okruhu obchodníkov 

s minerálnym olejom o obchodníkov s týmito výrobkami.  

 

Opatrenia na elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov 

- Sprísniť podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, 

podniku na výrobu tabakových výrobkov, napr. ustanoviť povinné predkladanie 

povolenia na výrobu tabakových výrobkov podľa osobitného predpisu, predloţenie 

dokladu potvrdzujúceho, ţe zariadenie na výrobu tabakových výrobkov vyhovuje 

z hľadiska technického i zdravotného.  

- Zaviesť evidenciu technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov. 

- Zaviesť oznamovaciu povinnosť pri  scudzení zariadenia na výrobu tabakových 

výrobkov. 

- Zaviesť evidenciu osôb, ktoré s tabakom, ako surovinou na výrobu tabakových 

výrobkov obchodujú,  vrátane osôb, ktoré obchodujú s tabakovým odpadom.  
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4.2.2 Opatrenia nelegislatívneho charakteru 

 

Spoločné opatrenia pre spotrebnú daň z liehu, minerálneho oleja a tabakových 

výrobkov 

- Mala by byť vypracovaná analýza rizík pre kaţdý predmet spotrebnej dane, na základe 

ktorej by bolo moţné pri daňovom dozore pristupovať k subjektom individuálne a to 

na základe ich rizikovosti.  

- Colná správa by sa mala prioritne zamerať na rozvoj spolupráce v oblasti kontroly 

spotrebných  daní s maďarskou a poľskou colnou správou, keďţe Slovensko je 

súčasťou Európskej únie  a pašované tovary sa môţu dostávať (napr. z Ukrajiny 

a iných krajín) na naše územie cez tieto krajiny, keďţe sme v Schengenskom priestore 

a neexistujú colné kontroly na vzájomných hraniciach. Taktieţ je veľmi dôleţitý 

rozvoj spolupráce s colnými správami Nemecka a Rakúska, ktoré majú dlhoročné 

skúsenosti s bojom proti pašovaniu cigariet a dosiahli pri tom preukázateľné úspechy. 

 

- Zvýšiť počet kontrolných činností zameraných na kontrolu vagónov, kontrolu  

osobných a nákladných dopravných prostriedkov a častejšie nasadzovanie mobilného 

skenovacieho zariadenia a röntgenových zariadení, predovšetkým na hraničných 

priechodoch s Ukrajinou, ale prioritne na hraničnom priechode Vyšné nemecké, 

kadiaľ prechádza všetka kamiónová doprava z Ukrajiny 

- Podporovať a vykonávať multilaterálne kontroly pohybu liehu, minerálneho oleja 

a tabakových výrobkov.  

- Zvýšiť počet kontrolných činností zameraných na odhaľovanie akékoľvek prípadu 

korupčného správania colníkov. 

- Personálne posilniť stanice colných úradov v blízkosti schengenskej hranice 

- Za účelom koordinácie postupu voči prudko rastúcemu trendu pašovania cigariet by sa 

mali častejšie uskutočňovať porady všetkých zainteresovaných strán. Ide napríklad 

o spoločnosti Philip Morris Slovakia a Imperiat Tobacco Slovakia, s ktorými ma colná 

správa podpísané memorandá o porozumení, na základe ktorých tieto spoločnosti 

vykonávajú analýzy zaistených cigariet. Ako je známe, tak k najväčším  pašeráckym 
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akciám dochádza na Slovensko – ukrajinských hraniciach, kde len pri poslednom 

odhalení pašovania cigariet cez tunel pod hranicami prišiel štátny rozpočet odhadom 

o 50 miliónov eur.
37

 

 

 Opatrenia pre spotrebnú daň z liehu 

- Vytvoriť v spolupráci s Colným laboratóriom SR test, umoţňujúci jednoduchú 

kontrolu, či kontrolovaná vzorka liehu bola vyrobená z denaturovaného liehu. 

- Uskutočňovať v pravidelných intervaloch výmenu zamestnancov správcu dane 

vykonávajúcich daňový dozor v rámci trvalej prítomnosti správcu dane v daňovom 

sklade. 

- Zamerať výkon daňového dozoru na pohostinské a reštauračné zariadenia, v ktorých 

existuje predpoklad predaja nelegálne vyrobeného liehu. 

- Zvýšiť kontrolnú a vyhľadávaciu činnosť  správcu dane na odhaľovanie a sledovanie 

prepráv výrobkov vyrobených z osobitne denaturovaného liehu, ktoré sú prepravované 

v inom, ako spotrebiteľskom balení liehu  na území SR. 

 

4.3 Program UNITAS 

 

 Program UNITAS bol iniciovaný v roku 2008 prijatím uznesenia vlády č. 285/2008 zo 

7. mája 2008 ku koncepcii reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu 

daní, cla a poistných odvodov. Ide o projekt, pomocou ktorého sa má spojiť Colná a Daňová 

správa SR do jedného Finančného riaditeľstva SR. Projekt UNITAS I mal byť zrealizovaný 

k  1.1.2012. Avšak vzhľadom na to, ţe v priebehu práce na programe došlo v dôsledku 

výsledkov predčasných parlamentných volieb k zmenám na riadiacich pozíciách rezortu 

financií ako aj k zmene riadiacich štruktúr programu UNITAS nebol tento program 

zrealizovaný v plnom rozsahu.  
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 K 1. januáru 2012 bola zavŕšená iba prvá časť projektu UNITAS I, tým, ţe bola 

realizovaná reforma daňovej správy, zlúčenie Daňového riaditeľstva SR a Colného 

riaditeľstva SR do Finančného riaditeľstva SR a vytvorenie finančnej správy. Colný 

kriminálny úrad sa transformoval na Kriminálny úrad finančnej správy.  Na zabezpečenie 

zvýšenia kvality správy daní a cla, najmä v oblasti účtovania štátnych príjmov, činností 

týkajúcich sa poskytovania sluţieb verejnosti a zabezpečenia IT podpory bolo zriadené 

Kompetenčné centrum finančných operácií. Nepodarilo sa ale zrealizovať druhú časť projektu 

UNITAS I, ktorá je zameraná na  zlúčenie daňových úradov a colných úradov. 

 K úspešnej realizácii druhej časti UNITAS I bude potrebné realizovať včasnú a najmä 

komplexnú prípravu organizačného, priestorového, personálneho a technického zabezpečenia, 

vrátane zabezpečenia poţadovanej IT podpory.  

 Po zrealizovaní projektu UNITAS I je na rade realizácia projektu UNITAS II, avšak 

tento krok je ešte v nedohľadne, keďţe sa nevie ešte ani presné dátum dokončenia projektu 

UNITAS I. 

 Len prostredníctvom plne funkčného, moderného a výkonného informačného systému, 

ktorý bude spĺňať parametre informačných systémov zavedených v daňových správach vo 

vyspelých krajinách Európskej únie, vrátane softvérových produktov, ako analýza rizík, či 

rating daňových subjektov, môţe finančná správa zabezpečiť plynulý, efektívny a adekvátny 

výber daní. 

Ciele, ktoré realizácia programu sledovala sú zabezpečiť efektívne fungovanie finančnej 

správy, zníţiť administratívne náklady, ako aj administratívnu záťaţ a zabezpečiť 

proklientsky prístup pre podnikateľské subjekty. 

 

 Ďalšie projekty v rámci programu UNITAS 

 Program UNITAS predstavuje komplex aj ďalších, nemenej dôleţitých projektov 

potrebných pre úspešné naplnenie cieľov reformy.  

 Ide najmä o:  

- uskutočnenie elektronizácie sluţieb v medzinárodnom obchode a jeho integrácie v 

rámci relevantných informačných systémov pri výmene informácií implementáciou 

Centrálneho elektronického priečinka (CEP),  



60 
 

 

- zabezpečenie kvalitných sluţieb pre verejnosť v daňovej a colnej oblasti vybudovaním 

adekvátneho CALL centra finančnej správy (Kontaktné centrum), 

 

- vytváranie strediska IT sluţieb, ktoré predstavuje oddelenie strategického riadenia IT 

sluţieb od operatívneho,  zavedenie vhodnej metodológie riadenia IT sluţieb vo 

finančnej správe (ITSM), 

- vybudovanie informačného systému vnútornej správy pre finančnú správu a 

zabezpečenie spracovania ekonomických, hospodárskych a personálnych agend pre 

novovytvorenú organizáciu (Integrovaný systém vnútornej správy finančnej správy), 

 

-  vypracovanie a schválenie právnych predpisov týkajúcich sa organizačnej štruktúry, 

kompetenčného vymedzenia a právnych predpisov procesného charakteru v oblasti 

výberu daní, cla a poistných odvodov (Legislatíva UNITAS II), 

 

- zabezpečenie internej a externej komunikácie zmien v rámci programu UNITAS 

(Osveta), 

 

- implementácia bezpečnostnej politiky v rámci projektov programu UNITAS 

(Bezpečnosť projektov ), 

 

- zavedenie metodiky a softwarových nástrojov na sledovanie a vyhodnocovanie 

výkonnosti zamestnancov finančnej správy (Karta vyrovnaných výkonov). 

 

      Uvedené projekty sú v súčasnosti v rôznom štádiu, niektoré sa realizujú, niektoré sa 

pripravujú na realizáciu v najbliţšom období alebo ich realizácia bude aktivovaná v závislosti 

od moţností finančnej správy a úspešnej realizácie kľúčových projektov.  
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5 Záver 

 

 Naznačený stručný náčrt ekonomickej trestnej činnosti a deliktov v pôsobnosti 

daňovej a colnej správy naznačuje ďalšie moţné tendencie vývoja tohto druhu kriminality. 

Vzhľadom na narastajúce objemy obchodov a relatívne voľný spôsob ich realizácie v rámci 

EÚ, ale taktieţ aj s tretími štátmi, s prihliadnutím na uvedené platné komunitárne právne 

normy i národné právne akty, aktuálnym sú pesimistické očakávania spojené s masívnym 

poškodzovaním finančných a ekonomických záujmov Spoločenstva a podstatnými výpadkami 

pri napĺňaní národných rozpočtov a rozpočtu spoločenstva. 

 Načrtnuté spôsoby páchania predmetnej trestnej činnosti, daňových a colných deliktov 

zároveň naznačujú, ţe v podmienkach Slovenskej republiky ide o druh kriminality so 

stúpajúcou tendenciou. Zloţitosť páchania týchto deliktov s typicky medzinárodným prvkom 

vedie k záverom o nutnosti ďalšej špecializácie orgánov činných v trestnom konaní a k uţšej 

spolupráci medzi orgánmi colnej a daňovej správy.  

 Tieţ špecifičnosť poznania colných a daňových aspektov danej problematiky na baze, 

ktorej sa táto trestná činnosť odvíja z pohľadu nielen vnútroštátneho, ale aj komunitárneho 

práva naznačuje nevyhnutnosť väčšej súčinnosti medzi týmito orgánmi a porovnaní 

s vyšetrovaním iných trestných činov. Spoločná úspešná realizácia niektorých trestných vecí, 

uţ uskutočnená výmena skúseností, poznatkov a operatívne riešenie aktuálnych právnych 

problémov  sú tými aspektmi, ktoré vytvárajú nádejnú základňu pre napredovanie vo 

vyšetrovaní, odhaľovaní a dozorovaní analyzovanej trestnej činnosti. 

 Rovnako je na mieste sumarizácia a konštatovanie, ţe z hľadiska funkcie daňového 

mechanizmu patria spotrebné dane do kategórie nepriamych daní selektívneho charakteru. 

Základným rysom je väzba daňového inkasa na kat realizácie výrobku alebo sluţby. 

Spotrebná daň vo svojej podstate, rovnako ako daň z pridanej hodnoty, predstavuje štátom 

iniciovanú priráţku k cene. Výrobca alebo dovozca je teda len nositeľom (platcom) tejto 

dane. Ten kto daň skutočne vţdy zaplatí je vţdy konečný spotrebiteľ. 

 Hoci plnenie príjmov štátneho rozpočtu na spotrebnej daní z liehu, na spotrebnej dani 

z minerálneho oleja a na spotrebnej daní s tabakových výrobkov, ktoré tvoria významnú 

príjmovú poloţku štátneho rozpočtu nabralo pozitívny vývoj, je potrebné aj naďalej 
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pokračovať v trende zavádzania nových opatrení a vyhodnocovania zavedených opatrení, 

pretoţe je tu stále značné riziko nárastu daňových únikov práve na týchto daniach. 

 Zároveň je veľmi potrebné úzko spolupracovať  s inými colnými správami (hlavne 

s Poľskou, Ukrajinskou a Maďarskou) v rámci Európskeho spoločenstva pri odhaľovaní  

nelegálnej činnosti a pokračovať v zlepšovaní celého systému fungovania správy spotrebných 

dani. V blízkej budúcnosti je nevyhnutné zefektívniť  činnosť správcu dane pri daňových 

kontrolách a zintenzívniť činnosť analýzy rizika pri definovaní daňovo nespoľahlivých 

subjektov. 
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Zoznam skratiek 
 

JCD – Jednotný colný doklad 

resp. - respektíve 

t.j. – to jest  

Z. z. – Zbierky zákonov 
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