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Finančné riaditeľstvo SR spolupracovalo v rámci pilotného projektu s názvom „Daňová kobra“ na 

skoordinovaní daňových kontrol v podozrivých prípadoch daňových podvodov a s tým spojených rozsiahlych 

daňových únikov.  

 

PRÍPAD _CUKOR 

Daňoví kontrolóri vykonali 12 miestnych zisťovaní a v súčasnom období prebieha  ďalších päť daňových kontrol, 

výkonom ktorých je v prípade nižšie opísanom poverených 8 kontrolórov z regiónu Banská Bystrica. 

 
Tímová práca „Daňovej kobry“ zefektívnila a značne urýchlila samotné výkony daňových kontrol v procese 
dokazovania. Samotný proces získavania, zhromažďovania a vyhodnocovania dôkazov prebieha v úzkej 
súčinnosti medzi členmi tímu tohto dobre sa vyvíjajúceho projektu. 

Z doterajších zistení vyplýva, že bola vytvorená rozsiahla sieť subjektov za účelom získania finančného 

prospechu neoprávneným nárokovaním nadmerných odpočtov. V tejto sieti figurujú tzv. biele kone, zmiznutí 

obchodníci, ktorí nepodávajú daňové priznania, nekomunikujú so správcom dane a konateľmi sú cudzí štátni 

príslušníci, čo neumožňuje vykonať daňové kontroly a miestne zisťovania vo všetkých daňových subjektoch 

a závažným spôsobom sťažuje samotný proces dokazovania.  

Zvlášť nebezpečné na tomto spôsobe podvodu je to, že sa ho zúčastňujú veľké spoločnosti s významným 

podielom na trhu vo svojom segmente, ktoré takto popri reálne vykonávanej obchodnej činnosti s tovarom, ktorý 

reálne existuje, predstierajú činnosť s tým istým tovarom vo veľkých objemoch, čím na jednej strane získavajú 

neoprávnený prospech v prípade vrátenia nadmerného dopočtu a na druhej strane závažným spôsobom „krivia“ 

podnikateľské a konkurenčné prostredie, keďže získavajú neoprávnenú výhodu a sú schopní predávať tovar za 

veľmi nízke ceny, čo vedie k likvidácii poctivo podnikajúcej konkurencie. 

Finančná správa v úzkej súčinnosti s Prezídiom policajného zboru k 25.11.2012: 

 vykonala 12 miestnych zisťovaní (u 5 daňových subjektov) a 

 eviduje 6 daňových kontrol (u 2 daňových subjektov), z toho: 

 1 daňová kontrola (za 1 zdaňovacie obdobie) ukončená s nálezom cca 19  mil. EUR, pričom 

nevyplatený nadmerný odpočet v uvedenom prípade bol vo výške 3.198,67 EUR 

 v prípade 5 rozpracovaných kontrol (za 7 zdaňovacích období) je zadržiavaný nadmerný odpočet 

vo výške cca 1,8 mil. EUR. 
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 Začatím uvedených daňových kontrol sa finančnej správe podarilo zadržať a nevyplatiť zo ŠR celkom 1,8 

mil. EUR.  

 Okrem finančných prostriedkov, u ktorých bolo zabránené ich vyplateniu, ako výsledok týchto daňových 

kontrol je aj dosiahnutý dorub na dani z pridanej hodnoty v celkovej sume cca 19 mil. EUR,  

 z toho očakávaný dorub z rozpracovaných kontrol cca 900 tis. EUR. 

 
Z doterajších zistení vyplýva, že do podozrenia z karuselového podvodu bolo v rámci obchodných vzťahov 
zapojených 11 daňových subjektov. Tieto spoločnosti deklarovali obchodovanie s viacerými komoditami, pričom 
najväčší podiel na uplatnených a nevyplatených nadmerných odpočtoch mal kryštálový cukor. Okrem cukru 
obchodné spoločnosti deklarovali aj obchodovanie so slnečnicovým olejom, kávou a pod.  

 
 V tomto karuselovom podvode slovenská „ťažisková“ spoločnosť - obchodník s rozhodujúcim podielom na trhu                
s veľkoobchodom a maloobchodom potravinárskeho a doplnkového tovaru, po tom, čo z rôznych zdrojov a firiem 
na Slovensku poskupovala kľúčovú komoditu ju dodávala v rokoch 2011 a 2012 zahraničným daňovým 
subjektom ako intrakomunitárne dodávky. Takýmto spôsobom si spoločnosti takmer dva roky znižovali vlastnú 
daňovú povinnosť a uplatňovali si nadmerné odpočty na DPH. V rámci daňových kontrol sú skúmané zdaňovacie 
obdobia v čase uskutočnených dodaní tovaru a zdokumentovaná mozaika dôkazov naznačuje, že boli 
realizované závažné protizákonné aktivity, presahujúci naše daňové územie.  
 
Na preverovanom prípade je zaujímavé, že dodávatelia a subdodávatelia kľúčovej komodity - slovenské daňové 
subjekty, prostredníctvom ktorých je zabezpečované obchodovanie, skladovanie, sprostredkovanie 
obchodovania, dodávanie tovaru a iné súvisiace činnosti na našom trhu po tom, čo začali miestne zisťovania 
a daňové kontroly v „ťažiskovej spoločnosti“ utlmili svoju činnosť a v podaných daňových priznaniach začali 
deklarovať iba nízke obraty na vstupe s následnými nízkymi nadmernými odpočtami, resp. niektoré z nich prestali 
so správcom dane úplne komunikovať, stali sa nekontaktnými spoločnosťami a zmenili slovenských konateľov na 
zahraničných.  
 
Kontrolovaný daňový subjekt- obchodník s rozhodujúcim podielom na trhu s veľkoobchodom a maloobchodom 
potravinárskeho a doplnkového tovaru, deklaroval nákup a odoslanie cukru do iného členského štátu vo veľkých 
objemoch. Máme vážne podozrenia, ale i prvé dôkazy to potvrdzujú, že v niektorých prípadoch išlo len o formálne 
fiktívne dodávky, pri ktorých hlavnú úlohu zohrávali účtovné doklady, ale tak isto sú identifikované i situácie, kedy 
bol tovar prepravený cez hranicu a opäť sa vrátil na územie Slovenskej republiky, resp. ani územie Slovenskej 
republiky neopustil. Preprava tovaru bola vykonávaná tak slovenskými, ako aj maďarskými prepravnými 
spoločnosťami. 
 

PRÍPAD _OBILIE 

V ďalšom rozsiahlom prípade, v ktorom hlavnú úlohu hrajú obilie, kukurica, repka olejná a slnečnica je opäť 
podozrenie na zneužívanie inštitútu uplatňovania nadmerných odpočtov na dani.   
 
Finančné riaditeľstvo SR i v tomto prípade intenzívne spolupracovalo v rámci pilotného projektu s názvom 
„Daňová kobra“ na skoordinovaní a cielenom vykonaní daňových kontrol v podozrivých prípadoch. Odhalené 
závažné podozrenia sa premietli do realizácie výkonu daňových kontrol vybraných podnikateľských subjektov.  
 
Na základe závažných zistení miestne príslušných správcov dane z už prebiehajúcich daňových kontrol 

vykonávaných v kľúčovom daňovom subjekte - obchodníkovi s rozhodujúcim podielom na trhu 

s poľnohospodárskymi plodinami, vyplynula potreba ďalšieho rozšírenia kontrolnej činnosti a výkonu miestnych 

zisťovaní v tomto subjekte a jeho obchodných partnerov. Dôsledným preverením jednotlivých obchodných 

transakcií a subjektov do nich zapojených bolo zistené, že celá táto sieť bola vytvorená za účelom získania 

finančného prospechu neoprávneným nárokovaním nadmerných odpočtov. Táto sieť pozostáva z doteraz 

zmapovaných 64 subjektov, z toho 22 slovenských a 42 zahraničných. Vo väčšine prípadov sú slovenské daňové 



subjekty tzv. biele kone, zmiznutí obchodníci, ktoré nepodávajú daňové priznania, nekomunikujú so správcom 

dane a konateľmi sú cudzí štátni príslušníci, z uvedeného dôvodu nie je možné v týchto subjektoch vykonať 

daňové kontroly a miestne zisťovania. 

 

Finančná správa eviduje k 25.11. 2012 v 6 daňových subjektoch:  

 22 rozpracovaných daňových kontrol DPH, z toho: 

 15 kontrol oprávnenosti uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH /NO/ 

 7 riadnych kontrol DPH; 

 kontrolami sa overuje 66 zdaňovacích období za roky 2010, 2011, 2012; 

 kontroly vykonáva 29 kontrolórov  zo 4 daňových úradov: Prešov, Nitra, Trnava a Bratislava. 

 

Výška zadržiavaného nadmerného odpočtu je vyše 3 mil. EUR . 

Očakávaný nález za všetky kontrolované daňové subjekty spolu je cca 8,5 mil. EUR. 

 

Doterajšie zistenia poukazujú na podozrenie z podvodu s poľnohospodárskymi plodinami s veľkým 

medzinárodným rozmerom. Zatiaľ je do podozrivých obchodných transakcií zapojených vyše 64 subjektov,  z 

toho vyše polovica sú zahraničné subjekty. 

 Kontrolované spoločnosti, obchodníci na trhu s poľnohospodárskymi plodinami, deklarovali obchod 

s obilím a olejninami – kukuricou, slnečnicou, repkou.  

 Väčšia časť dodávok tovaru sa mala uskutočniť od dodávateľov – slovenských spoločností, v postavení 

nárazníka  a  subdodávateľov – zmiznutých obchodníkov, v ktorých štatutárnymi zástupcami sú 

zahraniční občania.  

 Tieto spoločnosti nepodali daňové priznania v zdaňovacom období, kedy mali dodať tovar kontrolovanej 

spoločnosti.  

 Štatutárni zástupcovia týchto spoločnosti sú nekontaktní a nekomunikujú so správcom dane. Zároveň 

tieto spoločnosti sú vedené ako nadobúdatelia tovaru z členského štátu EÚ, do ktorého sa deklarovalo 

dodanie kontrolovanou spoločnosťou.  

 Takto nakúpený tovar kontrolované spoločnosti- obchodníci na trhu s poľnohospodárskymi plodinami, 

podľa odberateľských faktúr dodávali do členského štátu EÚ. Všetky tieto zdaniteľné obchody sú 

preverované prostredníctvom medzinárodných dožiadaní. 
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Ťažiskový subjekt 

HU   BK 

IC DODANIE DPH 0 

IC nadobudnutie DPH 0 

IC Nadobudnutie DPH 0 

DPH 20 % Neodvedená 

Uplatňovanie X x NO DPH 20 % 


