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Na čele organizácie IOTA je opäť Slovák  

Bratislava – 29.06.2017: Slovenská finančná správa sa dnes oficiálne stala predsedníckou krajinou 
Európskej organizácie daňových správ IOTA /Intra-European Organisation of Tax Administrations/. 
Prezident FS František Imrecze prevzal na 21. zasadnutí Valného zhromaždenia (VZ) IOTA v Kyjeve 
vlajku medzinárodnej organizácie a symbolicky i štafetu od končiaceho predsedníckeho štátu 
Ukrajiny.  

Prezident finančnej správy František Imrecze bude stáť na čele tejto medzinárodnej organizácie združujúcej 
44 európskych daňových správ nasledujúci rok. Po 21 rokoch sa tak stal druhým Slovákom predsedajúcim 
IOTA. Prvým bol vtedajší generálny riaditeľ daňovej správy Štefan Jágerský († 2013), ktorý sa významnou 
mierou pričinil o vznik tejto spoločnej európskej daňovej organizácie V roku 1996 ho zvolili za prvého 
prezidenta IOTA. Slovensko bolo jedným zo siedmich zakladajúcich štátov a jeho prvé VZ  sa konalo v roku 
1997 u nás. Rovnako aktívne sme pôsobili vo výkonnom výbore IOTA a finančnej komisii v rokoch 1996-
2003, ktoré sú hodnotené z hľadiska histórie ako najťažšie obdobie vo vývoji medzinárodnej organizácie. 
Slovensko pravidelne zapája svojich zástupcov do aktivít pracovného programu IOTA a čo je dôležité, 
Slovensko sa znova dostáva do vedenia organizácie.  
 

Nový prezident IOTA predstavil priority slovenského predsedníctva – zviditeľniť jej aktivity v členských 
štátoch, posilniť spoluprácu s medzinárodnými partnerskými organizáciami (napr. OECD, MMF, EÚ, CIAT),  
úspešne implementovať ciele pracovného programu na rok 2018 či poskytovať odborné znalosti 
a skúsenosti z projektov realizovaných na Slovensku. IOTA je pripravená naďalej pomáhať svojim členom 
pri zvládaní výziev, ktoré pred daňovými správami Európy stoja. Jej špecifikum je riešenie praktických 
problémov, ktoré vznikajú v procese implementácie systémov, smerníc európskej legislatívy a odporúčaní 
medzinárodných organizácií.  
 
Členské krajiny IOTA: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, 
Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Macedónsko, Malta, Moldavská republika, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Republika 
srbská, Rumunsko, Ruská federácia, Slovinsko, Slovenská republika, Srbsko, Taliansko, Veľká Británia, 
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Ukrajina. 
 
Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom 
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v 
uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou 
inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 
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