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 20 rokov medzinárodnej spolupráce  
 
 

BRATISLAVA – 13. 07. 2016: Daňové správy z celej Európy oslavujú 20 rokov spolupráce. Pri tejto 
príležitosti sa Slovensko opäť dostáva do vedenia organizácie. Spolu s ďalšími ôsmimi krajinami 
budeme veliť medzinárodnej spolupráci finančných správ počas nasledujúcich 12tich mesiacov.   
 
Potreba medzinárodnej spolupráce daňových správ sa v roku 1996 naplnila vznikom „Európskej organizácie 
daňových správ“ (IOTA - Intra-European Organisation of Tax Administrations). Vtedajšími členmi boli bývalé 
socialistické krajiny strednej a východnej Európy a pobaltské štáty. Hlavným dôvodom boli transformačné 
procesy a rozvoj daňových správ. Poznatky zo zahraničia mali neoceniteľnú hodnotu a získať ich nebolo 
jednoduché. Poslaním IOTA bolo taktiež nastaviť spoluprácu s medzinárodnými inštitúciami ako EÚ, OECD, 
MMF, SB. Spoločný postup v daňovej oblasti, ktorý sa v rámci IOTA nastavil významne pomohol aj 
rozširovaniu Európskeho spoločenstva o desať nových krajín v roku 2004.  
 
Slovensko malo v IOTA od začiatku dominantné postavenie. Výsledkom bolo zvolenie vtedajšieho 
generálneho riaditeľa Daňovej správy SR za prvého prezidenta organizácie. Dnes má IOTA, ktorá sídli 
v maďarskej Budapešti 46 členských krajín, čo znamená, že sa za dvadsať rokov svojej existencie rozrástla 
o 39 členov. Toto sa považuje za obrovský úspech na celej medzinárodnej daňovej scéne.  
 
Pri príležitosti 20. výročia založenia organizácie sa začiatkom júla stretli šéfovia daňových či finančných 
správ v rumunskej Bukurešti. Na jubilejnom zasadnutí „Valného zhromaždenia európskej organizácie 
daňových správ IOTA“ finančnú správu zastupoval prezident František Imrecze. Prezident vystúpil na 
hlavnom fóre, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých 46 členských krajín a 11 medzinárodných 
organizácií. Téma našej prezentácie bola „Analytické nástroje boja proti daňovým podvodom“.  
 
20 ročné pôsobenie slovenského zastúpenia v IOTA zožalo úspech, nakoľko sme získali v tajnom hlasovaní 
postavenie člena výkonného výboru. Znamená to, že počas nasledujúcich 12tich mesiacov to bude aj 
Slovensko, ktoré bude diktovať tón medzinárodnej spolupráci daňových správ celej Európy.  Ďalšími členmi 
výkonného výboru IOTA na obdobie 2016/2017 sa stali: Ukrajina, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Litva, 
Portugalsko, Rumunsko, Španielsko.   
 

 


