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1

ÚVOD

Táto správa obsahuje analýzu súčasného legislatívneho stavu/právneho prostredia v oblasti vlastných zdrojov ES na základe
oboznámenia sa s aktuálnym platným legislatívnym rámcom EÚ a legislatívou SR relevantnými pre oblasť vlastných zdrojov
ES.
Táto analýza je súčasťou aktivity 1 v rámci projektu „Poskytnutie vzdelávacích aktivít a poradenských služieb v oblasti výkonu
vládneho auditu vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva“. Predmetom aktivity 1 je poskytnutie školení zameraných na
doplnenie kvalifikácie vybraných zamestnancov cieľových skupín tohto projektu/predmetu zákazky v oblasti týkajúcej sa
vlastných zdrojov ES s prioritou na oblasť auditu vlastných zdrojov ES.
Analýza slúži ako podklad pre školenia, ktoré sa zrealizujú v ďalších etapách projektu, pretože jednou z tém školení je aj
predstavenie aktuálneho legislatívneho prostredia v oblasti vlastných zdrojov ES. Takisto môže poslúžiť ako podkladový
materiál pri vypracovaní písomných postupov v oblasti auditu vlastných zdrojov.
V analýze sme sa nezamerali len čisto na legislatívny stav, ale sme načrtli aj systém riadenia vlastných zdrojov a zapojenie
subjektov do tohto systému na európskej a národnej úrovni.
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VLASTNÉ ZDROJE ES

2.1

Definícia

Rozpočet Európskej únie (ďalej len EÚ) je financovaný vlastnými zdrojmi a ostatnými príjmami.
Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev (ďalej len ES) sú definované ako príjmy pridelené raz a navždy EÚ s cieľom
financovania rozpočtu EÚ a plynúce do tohto rozpočtu automaticky bez potreby akéhokoľvek dodatočného rozhodnutia
národných orgánov. 1Vlastné zdroje ES sú stanovené, vyberané, platené a kontrolované v zmysle platných predpisov systému
vlastných zdrojov. V súčasnosti je systém vlastných zdrojov ES založený na rozhodnutí Rady 2000/597/ES/Euratom a jeho
implementačnom nariadení - nariadenie Rady (ES, Euratom) 1150/2000/ES a nariadení Rady (ES, Euratom) 2028/2004/ES,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 2000/1150 implementujúce rozhodnutie 1994/728/ES, Euratom o
systéme vlastných zdrojov spoločenstiev. Významnou zmenou je:
1.

Nariadenie Rady 105/2009/ES,EURATOM z 26. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č.
1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev.

2.

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, EURATOM zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev
, ktorým sa od 1. marca 2009 s výhradou odseku 2 rozhodnutie 2000/597/ES zrušuje a všetky odvolávky na
rozhodnutie 2000/597/ES sú od 1. marca odvolávkami na rozhodnutie 2007/436/ES.

Pri schvaľovaní ročného rozpočtu EÚ Európskou radou a Európskym parlamentom sa v záujme zachovania princípu
„vyrovnanosti rozpočtu“ celkové príjmy rovnajú celkovým výdavkom. Celková suma potrebná na financovanie rozpočtu EÚ je
automaticky daná úrovňou celkových výdavkov zníženou o iné príjmy. Celková suma vlastných zdrojov nemôže prevýšiť
1,24% hrubého národného dôchodku (ďalej len HND)2 EÚ podľa ESA 953. Do roku 2005 mala táto obmedzujúca hladina inú
hodnotu, ktorá bola z roka na rok upravovaná. V rozhodnutí Rady 2007/436/ES je však na základe prepočtov ustanovená
hladina 1,24% HND a Rada dospela k záveru, že toto percento už zostane zachované.
Podľa Čl. 2, bodu (1) rozhodnutia rady 2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev vlastné
zdroje tvorí príjem z nižšie uvedených:
a)

odvody, odmeny, dodatočné alebo kompenzačné sumy a ostatné poplatky stanovené ohľadom na obchodovanie s
nečlenskými krajinami v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a taktiež príspevky a ostatné poplatky
stanovené v rámci spoločnej organizácie trhov s cukrom;

b)

poplatky v rámci spoločného colného sadzobníka a ostatné poplatky stanovené s ohľadom na obchodovanie s
nečlenskými krajinami a clá z produktov prichádzajúcich na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
pre uhlie a oceľ;

c)

používanie jednotnej sadzby platnej pre všetky členské štáty na harmonizované vymeriavacie základy dane
z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) určené podľa pravidiel spoločenstva. Vymeriavací základ pre tieto účely
nepresiahne 50 % hrubého národného produktu (ďalej len HNP) pre každý členský štát;

d)

aplikácia sadzby na sumu hrubých národných produktov všetkých členských štátov. Toto platí na HNP4 každého
členského štátu.

Súčasťou systému vlastných zdrojov ES je aj špecifický korekčný mechanizmus upravujúci negatívnu rozpočtovú pozíciu
Veľkej Británie (korekcia Veľkej Británie). O zavedenie korekčného mechanizmu v prospech Spojeného kráľovstva sa v roku
1984 zaslúžila vtedajšia premiérka Margaret Thatcher, ktorá na kongrese vo Fontainebleau presadila myšlienku
nespravodlivého postavenia Spojeného kráľovstva v mechanizme odvodov do systému vlastných zdrojov EÚ. Argumentovala
tým, že napriek tomu že Spojené kráľovstvo prispieva do rozpočtu EÚ rovnako ako ostatné členské štáty, vačšina prostriedkov
z rozpočtu EÚ je prerozdelená do sektora poľnohospodárstva, čo Spojenému kráľovstvu prinášalo najmenší prínos spomedzi
členských krajín z dôvodu ich málo rozvinutého poľnohospodárskeho odvetvia. Spôsob výpočtu korekcie Spojeného kráľovstva
možno nájsť v článku 4 rozhodnutia Rady 2000/597/ES,Euratom. Podľa súčasného korekčného mechanizmu sa Spojenému
kráľovstvu refunduje 66 % jeho čistého odvodu. Tento mechanizmus je financovaný všetkými členskými štátmi na základe ich
príslušného podielu na HND s nasledujúcimi výnimkami:

1

Definícia pochádza z Návrhu aktualizácie koncepcie systému finančného riadenia vlastných zdrojov Európskych
spoločenstiev v Slovenskej republike- mat. č. 19942/2005
2 HND – Hrubý národný dôchodok predstavuje celkové prvotné dôchodky prijaté usadenými inštitucionálnymi jednotkami:
odmeny zamestnancov, dane z výroby a dovozu mínus subvencie, dôchodky z majetku (prijaté mínus platené), hrubý
prevádzkový prebytok a hrubý zmiešaný dôchodok. HND sa rovná HDP mínus prvotné dôchodky platené usadenými
jednotkami neusadeným jednotkám plus prvotné dôchodky prijaté usadenými jednotkami zo zahraničia.
3 ESA 95 - European system of National and Regional accounts - Systém národných účtov predstavuje medzinárodne
kompatibilný účtovný rámec na systematický popis celej ekonomiky (krajiny, regiónu, firmy, inštitucionálnej jednotky), jej
zložiek a vzťahov vnútri celku, aj pri kooperácii s inými celkami.
4
Na účely používania tohto rozhodnutia, HNP znamená národný dôchodok pre daný rok v trhových cenách, tak ako to
stanovila Komisia pri používaní ESA 95.
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Spojené kráľovstvo sa nezúčastňuje na financovaní vlastnej korekcie ;



Podiel Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska je obmedzený na 25 % ich štandardného podielu.

Vlastnými zdrojmi je financovaná podstatná časť rozpočtu Európskej únie, pričom malý podiel zabezpečujú ostatné príjmy napríklad dane a iné zrážky z platov zamestnancov, bankové úroky, príspevky z nečlenských krajín na určité programy
spoločenstva (výskum a pod.), úroky z omeškania a zostatok z predchádzajúcich rokov.
Svojím vstupom do Európskej únie 1. mája 2004 sa Slovensko pripojilo k členským štátom EÚ. Nadobudlo tak na základe
vyššie spomenutej európskej legislatívy povinnosť prispievať do rozpočtu EÚ a zapojilo sa do odvodového mechanizmu
systému vlastných zdrojov EÚ.
Pravidlá výpočtu výšky jednotlivých príspevkov do systému vlastných zdrojov EÚ a povinnosti členských štátov EÚ v súvislosti
s odvodom vlastných zdrojov opatrené európskou legislatívou (rozhodnutie Rady 2000/597/ES/Euratom a jeho implementačné
nariadenie - nariadenie Rady (ES, Euratom) 1150/2000/ES) sa tak stali relevantné aj pre Slovensko.

2.2

Členenie a charakteristika jednotlivých vlastných zdrojov ES

V súčasnosti systém vlastných zdrojov ES tvoria:




Tradičné vlastné zdroje (ďalej len „TVZ“)
Zdroj založený na DPH
Zdroj založený na HDP

Zloženie systému vlastných zdrojov znázorňuje Schéma č. 1.

Schéma č. 1

Vlastné zdroje ES

Mimorozpočtové zdroje

Rozpočtové zdroje

Tradičné vlastné zdroje

Zdroj založený na dani
z pridanej hodnoty

Clá

Zdroj založený na hrubom
národnom dôchodku

Poľnohospodárske
poplatky

Odvody z produkcie
cukru a izoglukózy

2.2.1

Korekcia Veľkej Británie

Tradičné vlastné zdroje

Tradičné vlastné zdroje predstavujú clá, poľnohospodárske poplatky a odvody z produkcie cukru. Clá a poľnohospodárske
poplatky vyplývajú z použitia colnej legislatívy ES a Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre dovoz z tretích krajín. Na druhej
strane, odvody z produkcie cukru sú uložené výrobcom v odvetví cukru a slúžia na pokrytie výdavkov ES v tomto odvetví.
Colné poplatky: sú uložené na základe spoločne dohodnutých colných sadzieb. Rímskou zmluvou bolo vytvorené Európske
hospodárske spoločenstvo (ďalej len „EHS“) a colné poplatky sa pokladali za hlavný zdroj určený na financovanie výdavkov
EHS. Colné poplatky boli zahrnuté do zdrojov Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ od roku 1988.
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Poľnohospodárske poplatky: boli predstavené v roku 1962 a určené Spoločenstvu od roku 1970. Pôvodne predstavovali
poplatky meniace sa v závislosti od cenovej úrovne na svetovom a európskom trhu. V súčasnosti nie je rozdiel medzi
poľnohospodárskymi poplatkami a colnými poplatkami. V skutočnosti poľnohospodárske poplatky nie sú nič iné ako dovozné
clo uvalené na poľnohospodárske produkty dovezené z nečlenských krajín.
Odvody z produkcie cukru, izoglukózy a inulínového sirupu: na rozdiel od poľnohospodárskych poplatkov, sú nimi zaťažení
výrobcovia cukru v rámci Spoločenstva.
TVZ sú považované za pôvodné vlastné zdroje, nakoľko výnosy z týchto poplatkov sa zhromažďujú výlučne na základe
uplatňovaných politík Spoločenstva a nie na základe národných príspevkov vyzbieraných z členských štátov. Vlastné zdroje
spoločenstiev vyzbierajú členské štáty v súlade s národnými ustanoveniami uloženými v zákone alebo v nariadení. Do
rozpočtu ES odvádzajú jednotlivé členské štáty 75 % z týchto súm a zvyšných 25 % si ponechávajú na pokrytie nákladov
spojených s výberom.
Členský štát je zodpovedný za výber, zúčtovanie, vymáhanie a sprístupňovanie TVZ Európskej Komisii v súlade s pravidlami
stanovenými v nariadení Rady (ES, Euratom) 1150/2000/ES.
Podiel tradičných vlastných zdrojov na celkových zdrojoch rozpočtu EÚ predstavuje 15 %.

2.2.2

Zdroj založený na dani z pridanej hodnoty

Zdroj založený na DPH bol do systému vlastných zdrojov zavedený v roku 1970 pretože tradičné vlastné zdroje neboli
dostatočné na krytie rozpočtu Spoločenstva. Výška vlastných zdrojov založených na DPH je vypočítaná z aplikácie jednotnej
sadzby platnej pre všetky členské štáty na odhady harmonizovaných základní DPH určené podľa pravidiel ES(rozhodnutie
Rady 2000/597/ES/Euratom a jeho implementačné nariadenie - nariadenie Rady (ES, Euratom) 1150/2000/ES). V prípade,
keď odhad základne DPH členského štátu je vyšší ako 50% jeho HND, berie sa za základ ďalšieho výpočtu hodnota, ktorá sa
rovná 50% HND daného členského štátu.
Podľa Čl. 2 bodu (4) Rozhodnutia rady 2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev
jednotná sadzba zodpovedá sadzbe vyplývajúcej z rozdielu medzi:
a)

maximálnou sadzbou „rate of call“ zdrojov DPH, ktorá je stanovená na 0,50 % harmonizovanej základne DPH od
roku 2004
a

b)

sadzbou („zmrazenou sadzbou“) rovnajúcou sa podielu medzi kompenzačnou sumou udelenou Spojenému
kráľovstvu (stanovenie korekcie sa riadi Čl. 4 rozhodnutia 2000/597/ES, Euratom) a súčtom vymeriavacích základov
DPH všetkých členských štátov, berúc do úvahy skutočnosť, že Spojené kráľovstvo je oslobodené od financovania
svojej korekcie a že podiel Rakúska, Nemecka, Holandska a Švédska na financovaní korekcie Spojeného kráľovstva
sa znížil na jednu štvrtinu svojej zvyčajnej hodnoty.

Podiel zdrojov založených na DPH na celkových zdrojoch rozpočtu EÚ predstavuje 15 %.

2.2.3

Zdroj založený na hrubom národnom dôchodku

Zdroj založený na hrubom národnom dôchodku bol začlenený do systému v roku 1988 ako tretí vlastný zdroj, toho času
založený na hrubom národnom produkte. Súčasný koncept vlastných zdrojov aplikuje metodológiu ESA 95 - Systém
národných účtov, kde HNP bol nahradený HND. Kritériá na zostavenie HND v trhových cenách stanovuje rozhodnutie rady
2003/1287/ES, Euratom. V rozhodnutí Rady 2007/436/ES bola stanovená aj maximálna hodnota vlastných zdrojov ako
percento celkových HND všetkých členských štátov. Nová maximálna hodnota vlastných zdrojov je stanovená ako 1,24 %
HND EÚ.
Zdroj založený na HND je variabilný zdroj, ktorý sa používa na zabezpečenie príjmu potrebného na pokrytie výdavkov, keď
všetky ostatné zdroje financovania ES nepostačujú na pokrytie výdavkov rozpočtu EÚ. Zdroj založený na HND tak
zabezpečuje vyrovnanosť rozpočtu EÚ.
Zdroj založený na HND sa vypočítava použitím jednotnej sadzby na celkový objem HND v trhových cenách všetkých členských
štátov. HND každého členského štátu sa určuje podľa pravidiel vymedzených legislatívou ES, konkrétne rozhodnutím Rady
2003/1287/ES (viď legislatíva v kapitole 3). HND je kľúčovým indikátorom, nielen z dôvodu, že pokrýva prevažnú väčšinu
rozpočtu EÚ, ale predovšetkým sa uplatňuje aj ako kritérium určujúce hornú hranicu základne DPH, rozdelenie korekcie
Spojeného kráľovstva medzi ostatné členské štáty a maximálnu hodnotu vlastných zdrojov, ktoré Spoločenstvo môže získať.
Podiel zdrojov založených na HND na celkových zdrojoch rozpočtu EÚ predstavuje 69 %..Zostávajúce 1% zdrojov Európskej
únie zabezpečujú ostatné príjmy pričom ide o prebytky rozpočtu EÚ z predchádzajúcich rokov, príjmy EÚ inštitúcií
z publikovania dokumentov a pod.

2.3

Historický vývoj

Vlastné zdroje sú významnou politickou témou: Okrem celkovej otázky finančnej nezávislosti Európskych spoločenstiev sú ich
zdroje najvýznamnejším faktorom pri formovaní vzťahov medzi obyvateľmi Európskej únie, jej členskými štátmi a inštitúciami.
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Preto je diskusia o vlastných zdrojoch ES úzko spätá s rozsiahlejšou diskusiou o budúcnosti európskej integrácie a zápase
medzi dvoma protichodnými víziami – medzi federalistickým a medzivládnym prístupom.
Rozhodnutie o vlastných zdrojoch z roku 1970 odčlenilo Európske spoločenstvá od ostatných medzinárodných organizácií,
ktoré sa v oblasti financovania spoliehajú na príspevky svojich členov.
Podľa Rímskej zmluvy z 25. marca 1957 malo byť Európske hospodárske spoločenstvo financované počas prechodného
obdobia príspevkami od jednotlivých štátov a následne prejsť na systém vlastných zdrojov. Tento princíp sa uvádza v článku č.
201 zmluvy, ktorý stanovuje: „Rozpočet sa bez ohľadu na iné príjmy bude financovať výlučne z vlastných zdrojov.“ Členské
štáty uhrádzajú platby do rozpočtu Európskeho spoločenstva.
V roku 1965 stroskotal prvý pokus zmeniť systém financovania ES založený na colných a poľnohospodárskych poplatkoch –
„skutočné“ vlastné zdroje pochádzajúce z politík Spoločenstva (colná únia a spoločná poľnohospodárska politika), čo
podnietilo prijtie Luxemburského kompromisu. Cieľový dátum (rok 1966) prechodu na systém financovania, ktorý by
Spoločenstvu garantoval určitú mieru nezávislosti, sa však nedodržal. Až na Haagskom summite v roku 1969 sa hlavy štátov a
vlád, v snahe vzkriesiť financovanie Spoločenstva po niekoľkých rokoch ťažkostí, konečne rozhodli urobiť zmenu. Dňa
21. apríla 1970 prijala Rada rozhodnutie o pridelení vlastných zdrojov Európskym spoločenstvám (na základe Zlučovacej
zmluvy z 8. apríla 1965 mali jediný rozpočet) na pokrytie všetkých výdavkov. Rozhodnutie znamenalo koniec príspevkov zo
strany jednotlivých štátov, prostredníctvom ktorých členské štáty v určitom rozsahu kontrolovali politiky prijaté Spoločenstvami,
a začiatok nezávislého systému financovania „tradičnými“ vlastnými zdrojmi (poľnohospodárske a colné poplatky) a zdrojom
založeným na dani z pridanej hodnoty.5
O posledných zmenách systému vlastných zdrojov rozhodla Európska Rada na svojom zasadaní v Berlíne v roku 1999. Tieto
zmeny naďalej posilnili klesajúci trend podielu tradičných zdrojov a zdrojov vyplývajúcich z DPH a zodpovedajúce zvyšovanie
relatívneho podielu odvodov na báze podielu na hrubom národnom dôchodku.
Zhrnutie kľúčových zmien v rozpočtovej procedúre EÚ:6
1958 – 1970
Apríl 1970

1975-1987

1984
1988

1992
1999

Rozpočet ES bol financovaný príspevkami od jednotlivých členských štátov.
Systém vlastných zdrojov bol predstavený na stretnutí Európskej rady v Luxembourgu. Vlastné zdroje
pozostávali z colných poplatkov, rôznych poľnohospodárskych taríf a percentuálneho podieľu na vybratej
DPH v jednotlivých členských krajinách.
V tomto období prebehla diskusia o príspevkoch do rozpočtu a neustále sa zvyšujúcich výdavkoch na
Spoločnú poľnohospodársku politiku. Predsedkyňa vlády Spojeného kráľovstva Margaret Thatcherová
opakovane upozorňovala na nerovnú pozíciu Spojeného kráľovstva ako najväčšieho čistého prispievateľa
do systému vlastných zdrojov.
Stretnutie Európskej rady vo Fontainebleau. Dôležitým rozhodnutím bolo zvýšenie odvodov zo zdroja
založeného na DPH a Spojenému kráľovstvu bol udelený rabat (ďalej len „korekcia Veľkej Británie”).
Reforma s názvom “Delors I balík”- zavádza štvrtý zdroj odvodov do systému vlastných zdrojov a to zdroj
založený na HND jednotlivých členských štátov, čo prispelo k zníženiu príspevkov zo zdroja založeného na
DPH.
“Delors II balík” – dohoda z Edinburghu, ktorou sa ustanovuje zníženie maximálnej hodnoty vlastných
zdrojov na 1.27 percenta a opätovné zníženie podielu odvodov založených na DPH.
“balík Agenda 2000” ustanovený na zasadnutí Európskej rady v Berlíne, ktorý predstavil finančnú
perspektívu na obdobie 2000-2006 – nepriniesol však výrazné zmeny vo výške jednotlivých odvodov do
systému vlastných zdrojov.

Podľa stránky http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l34011.htm, citované dňa 21. 1. 2009
Zdroj: Rozpočet Spoločenstva - Fakty v číslach, Európska Komisia, 2000
Financovanie EÚ - Správa Komisie o fungovaní systému vlastných zdrojov, 1998
5

6
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3

LEGISLATÍVNY STAV

Za základný kameň legislatívneho systému možno považovať tri dohody na medzinárodnej úrovni, ktorými bola ustanovená
existencia nadnárodnej spolupráce v rámci Európskych spoločenstiev a neskôr Európskej únie.
Sú to:

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM)

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (čl. 268 – 280)

Zmluva o pristúpení k Európskej únii 2003

3.1

Legislatíva EÚ

3.1.1

Všeobecná legislatíva

Základné právne predpisy na úrovni Európskeho spoločenstva usporiadané chronologicky za sebou:
1)

2)

3)

4)
5)

Rozhodnutie Komisie 1997/245/ES, Euratom z 20. marca 1997 určujúce podmienky pre poskytovanie informácií
členskými štátmi Komisii v rámci systému vlastných zdrojov spoločenstiev
 zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2002/235/ES, z 13. marca 2002 a
rozhodnutim Komisie 2006/246/ES, Euratom, z 21. marca 2006
Nariadenie Rady (ES) 2223/1996 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov
v spoločenstve
 zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 448/1998 zo 16. februára 1998,
nariadením Komisie (ES) č. 1500/2000 z 10. júla 2000, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 2516/2000 zo 7. novembra 2000, nariadením Komisie (ES) č. 995/2001 z 22. mája 2001, nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2558/2001 z 3. decembra 2001, nariadením Komisie (ES)
113/2002 z 23. januára 2002 , nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 359/2002 z 12. februára
2002, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 zo 16.júna 2003, nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1392/2007 z 13. novembra 2007
Nariadenie Rady (ES, Euratom) 1026/1999/ES z 10. mája 1999, ktorým sa ustanovujú právomoci a povinnosti
zástupcov oprávnených Komisiou vykonávať kontroly a inšpekcie vlastných zdrojov spoločenstiev, naposledy
zmenené rozhodnutím Komisie 2002/235/ES z 13.marca 2002
Rozhodnutie Komisie (ES, Euratom) 2000/597/ES z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych
spoločenstiev
Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie
2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev
 zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004

6)

Nariadenie Rady 105/2009/ES,EURATOM z 26. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č.
1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev.

7)

Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, EURATOM zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev
, ktorým sa od 1. marca 2009 s výhradou odseku 2 rozhodnutie 2000/597/ES zrušuje a všetky odvolávky na
rozhodnutie 2000/597/ES sú od 1. marca odvolávkami na rozhodnutie 2007/436/ES.

8)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) 1605/2002/ES z 25. júna 2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na
všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev
 zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 z 13. decembra 2006 , Nariadením
Rady (ES) č. 2007/1525 zo 17. decembra 2007
Nariadenie Európskej komisie (ES, Euratom) 2342/2002/ES z 23. decembra 2002, ktoré stanovuje detailné pravidlá
implementácie nariadenia Rady (ES, Euratom) 1605/2002/ES o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný
rozpočet Európskych spoločenstiev
 zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2005/1261 z 20. júla 2005 , nariadením
Komisie (ES, Euratom) č. 2006/1248 zo 7. augusta 2006, nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2007/478
z 23. apríla 2007.

9)

Za najdôležitejšiu legislatívu v oblasti vlastných zdrojov považujeme rozhodnutie Komisie (ES, Euratom) 2000/597 o systéme
vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev. Toto rozhodnutie stanovuje maximálne požiadavky na celkové vlastné zdroje,
definuje zložky vlastných zdrojov a ich výšku a stanovuje členským štátom povinnosť vyzbierať vlastné zdroje.
Nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 sa rozhodnutie Komisie (ES, Euratom) 2000/597 vykonáva. Toto nariadenie
stanovuje pravidlá zabezpečujúce poskytovanie vlastných zdrojov ES Komisii. Okrem iného upravuje časový rámec výberu
vlastných zdrojov, systém účtov vlastných zdrojov a vykonávanie inšpekčných opatrení.
Pre zachovanie formálnej správnosti je dôležité rozhodnutie Komisie 1997/245/ES, Euratom určujúce podmienky pre
poskytovanie informácií členskými štátmi Komisii v rámci systému vlastných zdrojov spoločenstiev. Toto rozhodnutie obsahuje
vzory výpisov, formulárov a správ, používaných v komunikácii medzi členským štátom a Komisiou.
Nariadenie Rady (ES) 2223/1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve: Ustanovuje
Európsky systém účtov. Určuje metodológiu účtovníctva pre spoločné normy, pojmy, klasifikácie a pravidlá účtovníctva určené
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na zhromažďovanie a spájanie účtov a tabuliek na porovnateľných základoch pre účely spoločenstva a program transferu
účtov a tabuliek zhromaždených podľa Európskeho systému účtov.
Nariadenie Rady (ES, Euratom) 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na všeobecný rozpočet Európskych
spoločenstiev: Vlastných zdrojov sa týkajú najmä články 69 až 74, ktoré upravujú sprístupňovanie vlastných zdrojov
a vymáhanie pohľadávok Komisie voči členským štátom.
Nariadenie Európskej komisie (ES, Euratom) 2342/2002, ktoré stanovuje detailné pravidlá implementácie nariadenia Rady
(ES, Euratom) 1605/2002: Vlastných zdrojov sa týkajú najmä články 76 až 89, ktoré stanovujú pravidlá vymáhania pohľadávok
týkajúcich sa vlastných zdrojov.

3.1.2
1)

2)

3)

4)
5)
6)

3.1.3
1)

2)

3)
4)

5)

Legislatíva pre oblasť tradičných vlastných zdrojov
Nariadenie Rady (EHS) 2913/1992/EHS z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva
 zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 82/1997 Európskeho parlamentu a Rady
z 19. decembra 1997, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 955/1999 z 13. apríla 1999,
nariadením (ES) č. 2700/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 16.novembra 2000, nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 z
20. novembra 2006
Nariadenie Rady (ES) 515/1997/ES z 13. Marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských
štátov a spolupráci medzi týmito orgánmi a komisiou s cieľom správneho uplatňovania práva v colných a
poľnohospodárskych veciach
 zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003, nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 766/2008 z 9. Júla 2008
Nariadenie Rady (ES) 1260/2001/ES z 19. Júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru v plnom znení
 zmenené a doplené nariadením Komisie (ES) č. 680/2002 z 19. apríla 2002, nariadením Komisie (ES) č.
2196/2003 zo 16. decembra 2003, nariadením Komisie (ES) č. 38/2004 z 9. januára 2004
Nariadenie Komisie (ES) 314/2002 z 20. Februára 2002, uvádzajúce podrobné pravidlá pre uplatnenie kvótového
system v sektore cukru, naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 38/2004 z 9. Januára 2004
Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru v platnom znení
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov
a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii
trhov) v platnom znení

Legislatíva pre oblasť ďalších vlastných zdrojov
Šiesta smernica Rady 1977/388/EHS zo 17. mája 1977 o harmonizácii zákonov členských štátov, týkajúcich sa daní
z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty : jednotný základ jej stanovenia, ktorej znenie bolo od roku
1977 viacnásobne zmenené a doplnené.
Smernica Rady 1989/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o harmonizácii zostavovania hrubého národného
produktu v trhových cenách
 zmenené a doplnené nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1882/2003 z 29.septembra 2003
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. Novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení
Nariadenie Rady (EHS, Euratom) 15531989//EHS z 29. mája 1989 o definitívnych jednotných dohodách pre výber
vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty
 zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, EURATOM) č. 1026/1999 z 10. mája 1999, nariadením Rady
(ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003
Nariadenie Rady (ES, Euratom) 1287/2003/ES z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku
v trhových cenách (nariadenie HND)

3.2

Legislatíva SR

3.2.1

Všeobecná legislatíva

Základné právne predpisy SR týkajúce sa tematiky vlastných zdrojov:
1)
2)
3)
4)
5)

Zákon SNR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 618/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov
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Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
9) Zákon číslo 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov
10) Zákon č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka v znení neskorších predpisov
6)
7)
8)

3.2.2

1)
2)
3.2.3

1)
2)

Legislatíva pre oblasť tradičných vlastných zdrojov
Zákon č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších
predpisov

Legislatíva pre oblasť ďalších vlastných zdrojov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach
finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
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3.2.4
1)
2)

Iné
Uznesenie vlády SR č. 69 z 26. januára 2005 ku Systému riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v
Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Uznesenie vlády SR č. 915 z 23. novembra 2005 ku Koncepcii systému finančného riadenia vlastných zdrojov
Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike

4

SYSTÉM RIADENIA VLASTNÝCH ZDROJOV ES

4.1

Systém riadenia vlastných zdrojov ES na európskej úrovni

Na systém riadenia vlastných zdrojov sa vzťahuje platná legislatíva uvedená v kapitole 3.1., najmä rozhodnutie Rady (ES,
Euratom) 2000/597/ES z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev, nariadenie Rady (ES,
Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov
spoločenstiev (zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004).
Subjekty zapojené do systému riadenia zdrojov sú uvedené v schéme č. 2. Zodpovednosti subjektov na európskej úrovni sú
charakterizované v kapitole 4.1.1. a subjekty národnej úrovne v kapitole 4.2.2.
Schéma č. 2

Organizácie zapojené do systému vlastných zdrojov ES
Národná úroveň

Úroveň EÚ

Ministerstvo financií SR

Európska Komisia

Daňové riaditeľstvo SR

Štatistický úrad Európskeho spoločenstva
(Eurostat)

Colné riaditeľstvo SR

Generálne riaditeľstvo EK pre rozpočet
(DG Budget)

Pôdohospodárska platobná agentúra

Generálne riaditeľstvo EK pre dane a clá
(DG Taxation)

Štatistický úrad SR

Výbor pre HND (GNI committee)

Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR

Poradný výbor pre vlastné zdroje (ACOR)

Prezídium policajného zboru

Súdny dvor Európskych spoločenstiev

DataCentrum

Európsky dvor audítorov

Štátna pokladnica
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4.1.1

Subjekty zapojené do systému riadenia vlastných zdrojov ES

Európska Komisia – Je zodpovedná za výpočet príspevkov na základe DPH a HND, výpočet UK korekcie, predkladanie
predbežného návrhu rozpočtu a vykonávanie kontrol na zaistenie súladu s legislatívou ES.
Poradný výbor pre vlastné zdroje (Advisory Committee for Own Resources – ACOR ) – Výbor na svojich zasadaniach
prijíma aktualizované ekonomické prognózy. Na základe nich Komisia navrhuje revíziu financovania rozpočtu. Vďaka
aktualizovaným odhadom vlastných zdrojov sa zvyšuje presnosť výšky platieb, ktoré majú členské štáty v priebehu
rozpočtového roka odviesť a znižuje sa rozsah chýb v odhadoch z predchádzajúceho roka, ktorým sa nie je možné vyhnúť.
Štatistický úrad Európskeho spoločenstva (Eurostat) – Overuje zdroje a metódy používané členskými štátmi na výpočet
HND. Podieľa sa na kontrolách v členských štátoch týkajúcich sa vlastných zdrojov založených na DPH a HND.
Výbor pre HND (GNI committee) – Je zložený zo zástupcov členských štátov a predsedá mu zástupca Komisie. Prezentuje
formálne stanovisko o vhodnosti údajov o HND členských štátov na účely vlastných zdrojov, pokiaľ ide o spoľahlivosť,
porovnateľnosť a úplnosť.
Generálne riaditeľstvo EK pre rozpočet (DG Budget) - Je zodpovedné za legislatívny rámec pre vlastné zdroje. Mesačne
pripravuje žiadosti o finančné príspevky za DPH, HND a korekciu UK. Kontroluje mesačné a štvrťročné správy o vlastných
zdrojoch. Riadi finančné toky z členských štátov a kontroluje, správnosť výberu vlastných zdrojov. Overuje, že sa nevyskytli
žiadne chyby pri zostavovaní príspevkov do vlastných zdrojov ES. Zúčastňuje sa na zasadaniach ACOR a Výboru pre HND.
Generálne riaditeľstvo EK pre dane a clá (DG Taxation) - Podporuje DG Budget a Eurostat pri kontrolách na mieste, ktoré
sa týkajú preverenia správnosti určenia základu pre výpočet vlastných zdrojov založených na DPH.
Súdny dvor Európskych spoločenstiev – Zistenia z kontrol ohľadne správnosti základu pre výpočet vlastných zdrojov
založených na DPH sú predmetom bilaterálnych rozhovorov medzi Komisiou a členským štátom. Keď nedôjde k dohode
prípad musí rozhodnúť Súdny dvor Európskych spoločenstiev.
Európsky dvor audítorov – Vykonáva vonkajšiu kontrolu výberu vlastných zdrojov prostredníctvom nezávislej vonkajšej
kontroly účtov EÚ. Výsledky kontrol sú uvádzané vo výročných správach.
Výdavkové a príjmové operácie rozpočtu Spoločenstva podliehajú vnútornej kontrole. Táto kontrola je vykonávaná nezávisle v
rámci každej inštitúcie.
Vonkajšiu kontrolu vykonáva Európsky dvor audítorov, a to prostredníctvom nezávislej vonkajšej kontroly účtov EÚ. Z kontroly
nevyplývajú právne dôsledky, pretože Dvor audítorov nemá právomoc udeľovať sankcie.
Ak majú audítori Dvora audítorov podozrenie, že došlo k podvodom alebo nezrovnalostiam, zasielajú získané informácie v čo
najkratšej lehote Úradu pre boj proti podvodom (OLAF), aby mohli byť prijaté vhodné opatrenia.
Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe svojho auditu predložiť Európskemu parlamentu a Rade vyhlásenie o
vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtov, ako aj zákonnosti a správnosti príslušných transakcií.
Udelenie absolutória predstavuje politický aspekt vonkajšej kontroly plnenia rozpočtu. Je to rozhodnutie, ktorým Európsky
parlament na odporúčanie Rady „zbavuje“ Európsku komisiu riadenia rozpočtu a umožní jeho uzavretie.
Rozhodnutie Európskeho parlamentu sa zakladá na preskúmaní účtov a finančných výkazov uvedených v článku 275 Zmluvy
o založení ES, správ Dvora audítorov, ku ktorým sú pripojené príslušné odpovede Európskej komisie a iných kontrolovaných
orgánov, a odporúčania na udelenie absolutória, ktoré Rada EÚ každoročne predkladá Európskemu parlamentu najneskôr do
31. marca.
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4.2

Systém riadenia vlastných zdrojov ES na národnej úrovni

26. januára 2005 bol Uznesením vlády SR č. 69 schválený Systém riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev
v Slovenskej republike, v ktorom sú uvedené základné definície a pojmy týkajúce sa problematiky vlastných zdrojov a tiež
legislatívny rámec na úrovni Európskej únie, resp. na úrovni SR. Obsahuje tiež východiská pre systém riadenia vlastných
zdrojov ES v Slovenskej republike po vstupe do EÚ a popis subjektov zapojených do systému riadenia vlastných zdrojov ES
v Slovenskej republike po vstupe do EÚ a vymedzenie ich zodpovednosti.
Systém riadenia vlastných zdrojov ES je podrobne opísaný v Koncepcii systému finančného riadenia vlastných zdrojov
Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike (schválenej Uznesením vlády SR č. 915 z 23. novembra 2005). Koncepcia
tiež obsahuje podrobný popis systému finančného riadenia vlastných zdrojov ES v SR, ktorý zahŕňa navzájom prepojené
subjekty a činnosti, ktoré zabezpečujú finančné a informačné toky, účtovníctvo, kontrolu a výkazníctvo pri realizácii odvodov
vlastných zdrojov ES do rozpočtu EÚ. Obsahuje aj kapitolu s popisom podvodov a nezrovnalostí, resp. možných porušení
rozpočtovej disciplíny a sankcií v prípade oneskorenia platieb vlastných zdrojov ES.
Metódu výberu vlastných zdrojov určujú národné ustanovenia. Európska komisia tieto ustanovenia pravidelne preveruje.
Členské štáty EK pravidelne informujú o všetkých odchýlkach, ktoré by mohli tento výber finančne ovplyvňovať.
Predpokladom pre funkčný mechanizmus odvodov vlastných zdrojov ES je vytvorenie systému finančných tokov a účtov
prostredníctvom, ktorých sa vlastné zdroje ES odvádzajú. Podľa nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, čl. 9 musí
členský štát vytvoriť účet, vedený bez poplatkov, na ktorý bude pripisovať vlastné zdroje ES. V SR je to mimorozpočtový účet
vedený Ministerstvom financií SR v mene EK otvorený v Štátnej pokladnici. Na tento účet sa pripisujú zdroje založené na
základe DPH, HND a korekcia Veľkej Británie. Na žiadosť EK sú potom z tohto účtu odvádzané platby na účty EK.
Na účet vedený Ministerstvom financií SR v mene EK otvorený v Štátnej pokladnici sa taktiež pripisuje 75% tradičných
vlastných zdrojov (clo a poľnohospodárske poplatky) z účtu CR SR a 75% vybraných odvodov z produkcie cukru z účtu PPA.
Zvyšných 25% slúži na pokrytie nákladov na výber poplatkov a stanovujee sa príjmom CR SR alebo PPA.
Systém účtov vlastných zdrojov ES znázorňuje Schéma č. 3.
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Schéma č. 3

Systém účtov vlastných zdrojov ES
ŠTÁTNA POKLADNICA
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4.2.1

Subjekty zapojené do systému riadenia vlastných zdrojov ES v SR

Do systému riadenia vlastných zdrojov ES v SR sú zapojené nasledovné subjekty:
Ministerstvo financií SR (ďalej „MF SR“)
Daňové riaditeľstvo SR (ďalej „DR SR“)
Colné riaditeľstvo SR (ďalej „CR SR“)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej „PPA“)
Štatistický úrad SR (ďalej „ŠÚ SR“)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej „MDPaT SR“)
Prezídium policajného zboru (ďalej „PPZ“)
DataCentrum
Štátna pokladnica (ďalej „ŠP“)
Zodpovednosti subjektov zapojených do systému riadenia vlastných zdrojov ES v SR sú uvedené vo vloženom dokumente.
Zodpovednosti za jednotlivé úlohy aj s príslušným časovým rámcom sú v kapitole 4.2.3 priradené konkrétnym subjektom.

Zodpovednosti_org.
xls
Vzťahy medzi subjektmi, zapojenými do systému vlastných zdrojov sú znázornené v schéme č. 4. Čísla uvedené pri šípkach,
znázorňujúcich vzťahy, odkazujú na poradové čísla úloh, za ktoré sú jednotlivé subjekty zodpovedné. Tieto čísla sú zhodné
s poradovými číslami úloh popisovaných v kapitole 4.2.2.
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Schéma č.4

Subjekty v SR zapojené do systému riadenia vlastných zdrojov EÚ a ich zodpovednosti
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4.2.2
4.2.2.1

Zodpovednosti zapojených subjektov
Zodpovednosť Ministerstva financií SR

MF SR zodpovedá za plnenie nasledovných úloh:
Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

1

Posielať EK odhad harmonizovaného základu DPH a agregátu HND
na nasledujúci rok.

MF SR

ročne do 15. apríla

2

Informovať EK o riešeniach a úpravách, ktoré sa navrhujú použiť s
cieľom stanovenia harmonizovaného základu DPH v prípade
korekcií k hrubým príjmom z DPH a v prípade kompenzácií k
medzizákladu DPH.

MF SR

ročne do 30. apríla

3

Predkladať EK požiadavky o autorizáciu použiť pri výpočte váženej
priemernej sadzby údaje týkajúce sa iného roka ako je rok n-2,
autorizáciu nebrať do úvahy pri výpočte harmonizovaného základu
DPH jednu alebo viac transakcií uvedených v prílohách E, F, G
Šiestej smernice Rady 77/388/EHS, resp. počítať uvedené
kompenzácie použitím približných odhadov.

MF SR

ročne do 30. apríla

4

Posielať EK výkaz o celkovej sume harmonizovaného základu DPH
za predchádzajúci rok, pričom potrebné údaje pre výpočet MF SR
získa od DataCentra, CR SR, DR SR, ŠÚ SR, MDPaT SR a PPZ v
rozsahu ich zodpovednosti.

MF SR

ročne do 31. júla

5

Poskytovať Štatistickému úradu SR údaje potrebné pre výpočet
kompenzácie za malé oslobodené firmy s obratom nad 10 000 EUR
k harmonizovanému základu DPH za predchádzajúci rok.

MF SR

podľa požiadaviek ŠÚ SR odo
dňa účinnosti novely zákona
SNR č. 511/1992 Z. z. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších
predpisov

6

Posielať EK informácie týkajúce sa postupov, ktoré sa používajú na
registráciu zdaniteľných osôb a určovanie a výber DPH, ako aj o
postupoch a výsledkoch kontrolných systémov v oblasti DPH v SR.

MF SR

podľa požiadaviek EK

7

Uchovávať podkladové dokumenty týkajúce sa výpočtu
harmonizovaného základu DPH.

MF SR

do 30. septembra štvrtého roka
nasledujúceho po danom roku

8

Uchovávať podkladové dokumenty týkajúce sa sprístupnenia
vlastných zdrojov z DPH a HND.

MF SR

po dobu troch kalendárnych
rokov od konca roka, na ktorý
sa tieto dokumenty vzťahujú

9

Predkladať EK pripomienky k správam z kontrol vlastných zdrojov z
DPH.

MF SR

do 3 mesiacov od obdržania
kontrolnej správy EK

10

Poskytovať Štatistickému úradu SR informácie potrebné pre
zabezpečenie implementácie nariadení a ostatných právnych
predpisov EÚ pri zostavovaní národných účtov.

MF SR

priebežne podľa požiadaviek
ŠÚ SR

11

Sprístupňovať jednu dvanástinu sumy zdroja z DPH, HND a
korekcie VB uvedenej v schválenom ročnom rozpočte EÚ alebo
schválenom pozmeňujúcom rozpočte EÚ na účet MF SR vedený v
mene EK v Štátnej pokladnici.

MF SR

v prvý pracovný deň každého
mesiaca
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Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

12

Pripisovať zostatky DPH a HND na účet MF SR vedený v mene EK,
ktoré sa počítajú na ročnej báze (zostatky vyplývajú z aktualizácie
základu DPH a údajov o HND a EK ich vypočítava ročne).

MF SR

v prvý pracovný deň mesiaca
december (konkrétnu upravenú
čiastku však možno po dohode
príslušného členského štátu a
EK vložiť na uvedený účet
kedykoľvek)

13

Posielať Európskej komisii konsolidovaný mesačný výkaz účtu „A“
na základe podkladov z CR SR a PPA.

MF SR

najneskôr v prvý pracovný deň
po 19. dni druhého mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom nárok vznikol

14

Posielať Európskej komisii štvrťročný výkaz účtu „B“ na základe
podkladov z CR SR a PPA.

MF SR

štvrťročne (t. j. do 20. mája, 20.
augusta, 20. novembra., 20.
februára)

15

Posielať Európskej komisii spolu so záverečným štvrťročným
výkazom účtu „B“ pre daný rok odhad celkovej sumy nárokov
vedených na účte „B“ k 31. decembru toho roka, ktorých získanie je
nepravdepodobné na základe podkladov z CR SR a PPA.

MF SR

do 20. februára

16

Poskytovať Európskej komisii informácie o tých prípadoch, pri
ktorých sa uplatnil článok 17(2) nariadenia Rady (ES, Euratom) č.
1150/2000 v znení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004, ak
suma príslušných vzniknutých nárokov presiahla 50 000 EUR.
Podklady pre tieto informácie poskytne CR SR a PPA.

MF SR

do troch mesiacov po správnom
rozhodnutí alebo v súlade s
lehotami uvedenými v článku
17(2) nariadenia Rady (ES,
Euratom) č. 1150/2000 v znení
nariadenia Rady (ES, Euratom)
č. 2028/2004

17

Zasielať Európskej komisii výročnú správu obsahujúcu informácie o
výsledkoch inšpekcií vykonaných v oblasti TVZ a o celkových
údajoch a zásadných otázkach týkajúcich sa najdôležitejších
problémov vyplývajúcich z uplatňovania nariadenia Rady č.
1150/2000, najmä o sporných záležitostiach. Podklady pre túto
správu poskytne CR SR a PPA.

MF SR

do konca februára roka
nasledujúceho po danom
rozpočtovom roku

18

Zasielať na Európsku komisiu pripomienky k výsledkom z
kontrolných misií zástupcov EK v oblasti TVZ na základe podkladov
z CR SR a PPA.

MF SR

do 3 mesiacov od obdržania
kontrolnej správy EK

19

Zabezpečiť realizáciu platobných príkazov EK na prevod finančných
prostriedkov z účtu MF SR v mene EK zadaním a potvrdením
žiadosti o realizáciu platby do informačného systému Štátnej
pokladnice.

MF SR

ihneď so splatnosťou najneskôr
do 5 pracovných dní od prijatia
žiadosti EK

20

Poskytovať EK, CR SR a PPA výpisy z účtu MF SR v mene EK pre
odvody vlastných zdrojov ES do rozpočtu EÚ.

MF SR

najneskôr do 3 pracovných dní
od skončenia každej transakcie
na účte MF SR v mene EK

19
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4.2.2.2

Zodpovednosť Daňového riaditeľstva SR

DR SR zodpovedá za plnenie nasledovných úloh:
Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

21

Posielať Ministerstvu financií SR informácie týkajúce sa postupov,
ktoré sa používajú na registráciu zdaniteľných osôb a určovanie a
výber DPH, ako aj o formách a výsledkoch systémov kontroly DPH.

DR SR

podľa požiadaviek MF SR

22

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR potrebné pre výpočet
harmonizovaného základu DPH za predchádzajúci rok, t.j. údaje o
celkovom vybratom čistom príjme z DPH za predchádzajúci rok a
výpočet korekcie za malé firmy s obratom nepresahujúcim 10 000
EUR ročne.

DR SR

ročne v termíne určenom
Ministerstvom financií SR

23

Poskytovať Ministerstvu financií SR údaje potrebné pre výpočet
kompenzácie za malé oslobodené firmy s obratom nad 10 000 EUR
k harmonizovanému základu DPH za predchádzajúci rok.

DR SR

podľa požiadaviek MF SR

24

Uchovávať podkladové dokumenty súvisiace s výberom DPH.

DR SR

do 30. septembra štvrtého roka
nasledujúceho po danom roku

25

Predkladať Ministerstvu financií SR pripomienky k správam EK z
kontrol vlastných zdrojov z DPH.

DR SR

podľa požiadaviek MF SR

26

Poskytovať Štatistickému úradu SR prostredníctvom Ministerstva
financií SR informácie potrebné pre zabezpečenie implementácie
nariadení a ostatných právnych predpisov EÚ pri zostavovaní
národných účtov.

DR SR

priebežne podľa požiadaviek
MF SR

20
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4.2.2.3

Zodpovednosť Colného riaditeľstva SR

CR SR zodpovedá za plnenie nasledovných úloh:
Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

27

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR potrebné pre výpočet
harmonizovaného základu DPH za predchádzajúci rok, t.j. prehľad o
odvode DPH za jednotlivé colné úrady.

CR SR

ročne v termíne určenom
Ministerstvom financií SR

28

Poskytovať Štatistickému úradu SR prostredníctvom Ministerstva
financií SR informácie potrebné pre zabezpečenie implementácie
nariadení a ostatných právnych predpisov EÚ pri zostavovaní
národných účtov.

CR SR

priebežne podľa požiadaviek
MF SR

29

Predkladať Ministerstvu financií SR pripomienky k správam EK z
kontrol vlastných zdrojov z DPH.

CR SR

podľa požiadaviek MF SR

30

Viesť účtovníctvo k otvorenému mimorozpočtovému účtu v Štátnej
pokladnici pre vybrané clo a poľnohospodárske poplatky.

CR SR

priebežne

31

Sprístupňovať vybrané clo a poľnohospodárske poplatky na účet MF
SR v mene EK.

CR SR

najneskôr v prvý pracovný deň
po 19. dni druhého mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom nárok vznikol

32

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR pre vypracovanie
konsolidovaného mesačného výkazu účtu „A“.

CR SR

najneskôr do 18. dňa druhého
mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom nárok vznikol

33

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR pre vypracovanie
štvrťročného výkazu účtu „B“.

CR SR

štvrťročne (t.j. do 18. mája, 18.
augusta, 18. novembra, 18.
februára)

34

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR pre vypracovanie
odhadu celkovej sumy nárokov vedených na účte „B“ k 31.
decembru príslušného roka, ktorých získanie je nepravdepodobné.

CR SR

do 18. februára

35

Zostavovať výkazy k účtu „A“ a „B“ v odsúhlasenom štandardnom
formáte.

CR SR

priebežne

36

Zasielať na Európsku komisiu správy s popisom odhalených
prípadov podvodov a nezrovnalostí zistených v tradičných vlastných
zdrojoch v sume presahujúcej 10 000 EUR (prostredníctvom
elektronickej aplikácie EK „OWNRES“).

CR SR

priebežne (v nadväznosti na
výskyt takýchto prípadov)

37

Poskytovať Ministerstvu financií SR informácie o tých prípadoch, pri
ktorých sa uplatnil článok 17(2) nariadenia Rady (ES, Euratom) č.
1150/2000 v znení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004, ak
suma príslušných vzniknutých nárokov presiahla 50 000 EUR.

CR SR

do dvoch mesiacov po
správnom rozhodnutí alebo v
súlade s lehotami uvedenými v
článku 17(2) nariadenia Rady
(ES, Euratom) č. 1150/2000 v
znení nariadenia Rady (ES,
Euratom) č. 2028/2004
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Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

38

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR pre vypracovanie
výročnej správy obsahujúcej informácie o výsledkoch inšpekcií
vykonaných v oblasti TVZ a o celkových údajoch a zásadných
otázkach týkajúcich sa najdôležitejších problémov vyplývajúcich z
uplatňovania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 v znení
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004, najmä o sporných
záležitostiach.

CR SR

do 15. februára roka
nasledujúceho po danom
rozpočtovom roku

39

Zabezpečiť archiváciu sprievodných dokladov týkajúcich sa vzniku a
sprístupnenia cla a poľnohospodárskych poplatkov (aspoň po dobu
troch kalendárnych rokov od konca roka, na ktorý sa tieto
sprievodné doklady vzťahujú).

CR SR

priebežne

40

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR pre vypracovanie
pripomienok k výsledkom z kontrolných misií zástupcov EK v oblasti
TVZ.

CR SR

podľa termínu určeného
Ministerstvom financií SR
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4.2.2.4

Zodpovednosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry

PPA zodpovedá za plnenie nasledovných úloh:
Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

41

Viesť účtovníctvo k otvorenému mimorozpočtovému účtu v Štátnej
pokladnici pre odvody z produkcie cukru.

PPA

priebežne

42

Sprístupňovať vybrané odvody z produkcie cukru na účet MF SR v
mene EK.

PPA

ročne do 1. júna a do 15.
decembra

43

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR pre vypracovanie
konsolidovaného mesačného výkazu účtu „A“.

PPA

ročne najneskôr do 18. júna a
do 18. decembra

44

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR pre vypracovanie
štvrťročného výkazu účtu „B“.

PPA

štvrťročne (t.j. do 18. mája, 18.
augusta, 18. novembra, 18.
februára)

45

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR pre vypracovanie
odhadu celkovej sumy nárokov vedených na účte „B“ k 31.
decembru príslušného roka, ktorých získanie je nepravdepodobné.

PPA

do 18. februára

46

Zostavovať výkazy k účtu „A“ a „B“ v odsúhlasenom štandardnom
formáte.

PPA

priebežne

47

Zasielať na Európsku komisiu správy s popisom odhalených
prípadov podvodov a nezrovnalostí zistených v tradičných vlastných
zdrojoch v sume presahujúcej 10 000 EUR (prostredníctvom
elektronickej aplikácie EK „OWNRES“).

PPA

priebežne (v nadväznosti na
výskyt takýchto prípadov)

48

Poskytovať Ministerstvu financií SR informácie o tých prípadoch, pri
ktorých sa uplatnil článok 17(2) nariadenia Rady (ES, Euratom) č.
1150/2000 v znení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004, ak
suma príslušných vzniknutých nárokov presiahla 50 000 EUR.

PPA

do dvoch mesiacov po
správnom rozhodnutí alebo v
súlade s lehotami uvedenými v
článku 17(2) nariadenia Rady
(ES, Euratom) č. 1150/2000 v
znení nariadenia Rady (ES,
Euratom) č. 2028/2004

49

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR pre vypracovanie
výročnej správy obsahujúcej informácie o výsledkoch inšpekcií
vykonaných v oblasti TVZ a o celkových údajoch a zásadných
otázkach týkajúcich sa najdôležitejších problémov vyplývajúcich z
uplatňovania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 v znení
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004, najmä o sporných
záležitostiach.

PPA

do 15. februára roka
nasledujúceho po danom
rozpočtovom roku

50

Zabezpečiť archiváciu sprievodných dokladov týkajúcich sa vzniku a
sprístupnenia odvodov z produkcie cukru (aspoň po dobu troch
kalendárnych rokov od konca roka, na ktorý sa tieto sprievodné
doklady vzťahujú).

PPA

priebežne

51

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR pre vypracovanie
pripomienok k výsledkom z kontrolných misií zástupcov EK v oblasti
TVZ.

PPA

podľa termínu určeného
Ministerstvom financií SR

4.2.2.5

Zodpovednosť Štatistického úradu SR
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ŠÚ SR zodpovedá za plnenie nasledovných úloh:
Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

52

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR potrebné pre výpočet
harmonizovaného základu DPH za predchádzajúci rok, t.j. výpočet
váženej priemernej sadzby DPH zostavený v súlade s definíciami
ustanovenými v Európskom systéme integrovaných ekonomických
účtov (ESA95) a výpočet kompenzácie za malé oslobodené firmy s
obratom nad 10 000 EUR.

ŠÚ SR

ročne v termíne určenom
Ministerstvom financií SR

53

Poskytovať Ministerstvu financií SR na účely výpočtu negatívnej
kompenzácie k medzizákladu vyplývajúcej z obmedzenia nároku na
odpočet pri kúpe osobných služobných automobilov údaje o
priemerných cenách nových a ojazdených osobných automobilov za
predchádzajúci rok a rozdeliť register osobných služobných
automobilov podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme
národných účtov a podľa OKEČ (odvetvová klasifikácia
ekonomických činností).

ŠÚ SR

ročne v termíne určenom
Ministerstvom financií SR

54

Uchovávať podkladové dokumenty použité pri výpočte váženej
priemernej sadzby DPH a pri výpočte kompenzácie za malé
oslobodené firmy s obratom nad 10 000 EUR a dokumenty týkajúce
sa štatistických postupov a základných štatistík použitých pri
výpočte agregátu HND a jeho zložiek podľa ESA 95.

ŠÚ SR

do 30. septembra štvrtého roka
nasledujúceho po danom roku

55

Predkladať Ministerstvu financií SR pripomienky k správam EK z
kontrol vlastných zdrojov z DPH.

ŠÚ SR

podľa požiadaviek Ministerstva
financií SR

56

Poskytovať EK (Eurostatu) údaje o agregáte HND a jeho zložkách
za predchádzajúci rok.

ŠÚ SR

ročne do 22. septembra

57

Poskytovať Ministerstvu financií SR údaje o agregáte HND za
predchádzajúci rok.

ŠÚ SR

ročne do konca marca

58

Predkladať EK pripomienky k správam z kontroly výpočtu HND.

ŠÚ SR

do troch mesiacov od obdržania
kontrolnej správy EK

4.2.2.6

Zodpovednosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

MDPaT SR zodpovedá za plnenie nasledovných úloh:
Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

59

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR, potrebné pre výpočet
harmonizovaného základu DPH za predchádzajúci rok, t. j. podklady
potrebné pre výpočet kompenzácie za domácu časť medzinárodnej
autobusovej, železničnej a vodnej prepravy osôb.

MDPaT SR

ročne v termíne určenom
Ministerstvom financií SR

60

Predkladať Ministerstvu financií SR pripomienky k správam EK z
kontrol vlastných zdrojov z DPH.

MDPaT SR

podľa požiadaviek MF SR

4.2.2.7

Zodpovednosť Prezídia policajného zboru

PPZ zodpovedá za plnenie nasledovnej úlohy:
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Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

61

Poskytovať podklady Ministerstvu financií SR, potrebné pre výpočet
harmonizovaného základu DPH za predchádzajúci rok, t. j. údaje z
evidencie vozidiel potrebné pre výpočet negatívnej kompenzácie
vyplývajúcej z obmedzenia nároku na odpočet DPH pri kúpe
osobných automobilov na podnikateľské účely.

PPZ

ročne v termíne určenom
Ministerstvom financií SR

4.2.2.8

Zodpovednosť DataCentra

DataCentrum zodpovedá za plnenie nasledovnej úlohy:
Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

62

Poskytovať Ministerstvu financií SR údaje potrebné pre výpočet
kompenzácie za malé oslobodené firmy s obratom nad 10 000 EUR
k harmonizovanému základu DPH za predchádzajúci rok.

DataCentrum

podľa požiadaviek MF SR

4.2.2.9

Zodpovednosť Štátnej pokladnice

ŠP zodpovedá za plnenie nasledovných úloh:
Por. č.

Popis úlohy

Zodpovednosť

Termín

63

Viesť účet MF SR v mene EK pre odvody vlastných zdrojov ES do
rozpočtu EÚ v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

ŠP

priebežne

64

Realizovať platobné príkazy EK.

ŠP

v deň splatnosti na základe
zadanej a potvrdenej žiadosti
MF SR o realizáciu platby v
informačnom systéme ŠP

65

Zabezpečovať na zmluvnom základe zahraničný platobný styk
klienta podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

ŠP

priebežne
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4.2.3

Kontrolné orgány

Kontrolnými orgánmi SR oprávnenými vykonávať kontrolu a audit vlastných zdrojov ES v SR sú:
-

Ministerstvo financií SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Správy finančnej kontroly
Najvyšší kontrolný úrad SR

Ministerstvo financií SR je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády
a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní
a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly a vnútorného auditu. MF SR je aj ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cien
a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. V súlade so zákonom č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004
Z. z. je MF SR oprávnené vykonávať následnú finančnú kontrolu a audit verejných prostriedkov (aj vlastných zdrojov ES v SR).
Vykonávanie následnej finančnej kontroly vlastných zdrojov ES a nákladov spojených s výberom tradičných vlastných zdrojov
(25% vybraných TVZ) zabezpečuje MF SR, ktoré tieto kontroly realizuje prostredníctvom sekcie systému verejnej vnútornej
finančnej kontroly MF SR a správ finančnej kontroly.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej „MP SR“) je v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) a j) zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej
správy pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a potravinový dozor. MP SR môže vykonať následnú finančnú kontrolu výberu
a odvodu TVZ z produkcie cukru a izoglukózy na PPA.
Správy finančnej kontroly sú podľa zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej
republiky. Správy finančnej kontroly sú v rozsahu svojej pôsobnosti samostatnými kontrolnými orgánmi a pri výkone kontroly
sú viazané iba zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej „NKÚ“) podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
v znení neskorších zákonov kontroluje:
-

hospodárenie s prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje NR SR alebo vláda SR;

-

hospodárenie s majetkom, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami a finančnými prostriedkami,
ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám hospodáriacim s prostriedkami
štátneho rozpočtu alebo nakladajúcim so štátnym majetkom v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných
dôvodov zo zahraničia;

-

spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu SR.

Kontrolná pôsobnosť NKÚ sa vzťahuje podľa § 4 písm. a) b) a f) citovaného zákona na vládu, ministerstvá a ostatné ústredné
orgány štátnej správy SR, štátne orgány, ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa
ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby.

4.2.4

Mechanizmus odvodov vlastných zdrojov ES
Rozdelenie skutočných príjmov v roku 2007
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Vývoj zdrojov podľa skutočných príjmov v rokoch 1991 až 2007

Tradičné vlastné zdroje
Tradičné vlastné zdroje (TVZ) sú jediné príjmy ES vyplývajúce priamo z komunitárneho práva. Pod TVZ spadajú clá,
poľnohospodárske poplatky a odvody z produkcie cukru. Za výber a poskytnutie TVZ Komisii sú zodpovedné členské štáty.
Ako kompenzácia nákladov na ich výber zostáva členským štátom 25 % TVZ.
Poľnohospodárske poplatky predstavujú odvody, odmeny, dodatočné alebo kompenzačné sumy, dodatočné sumy alebo
faktory a ostatné poplatky stanovené alebo, ktoré stanovia, inštitúcie spoločenstiev s ohľadom na obchodovanie s nečlenskými
krajinami v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na rozdiel od poľnohospodárskych poplatkov na import, sú príspevky a
ostatné poplatky stanovené v rámci spoločnej organizácie trhov s cukrom účtované producentom cukru v EÚ.
TVZ sú odvádzané Komisii prostredníctvom dvoch účtov tzv. účet A a účet B. Na účet A sa zapisuje zaplatené clo a na účet B
nezaplatené a nezabezpečené clo.
"Clo sa do rozpočtu Spoločenstva odvádza na základe evidencie TVZ účtu A . Všetky sumy cla, ktoré boli vymerané v
priebehu príslušného mesiaca a mali ku konečnému dňu status A sú uvedené vo výkaze za príslušný mesiac a následne
odvedené do rozpočtu Spoločenstva. Pre colnú správu je za posledný deň považovaný 19. deň druhého mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikol nárok ES na TVZ.
Nárok Spoločenstva na clo vzniká, ihneď ako sú splnené podmienky ustanovené colnými predpismi, ktoré sa týkajú
zaevidovania sumy cla a vyrozumenia dlžníka. Ak by (napríklad pre nečinnosť colného úradu) došlo v dôsledku neuplatnenia
práva k preklúzii stanoveného nároku, členský štát je povinný takto zistenú sumu cla odviesť na účet Európskej komisie.
Evidencia TVZ účtu B poskytuje prehľad o príjmoch, ktoré môže Spoločenstvo v budúcnosti očakávať ako príjem do svojho
rozpočtu. Všetky sumy cla, ktoré boli v priebehu príslušného mesiaca vymerané a majú ku konečnému dňu status B, musia byť
vedené v evidencii TVZ účtu B.
Previesť sumy cla z evidencie TVZ účtu B alebo ukončiť ich evidenciu, je možné uskutočniť len v prípadoch, ak
a)
vymeraná suma cla bola uhradená (prevod sumy cla do evidencie TVZ účtu A),
b)
pohľadávka bola zrušená (colný dlh neexistuje),
c)
suma cla bola odpustená (rozhodnutie o odpustení),
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d)
e)

suma cla bola odpísaná (pre nevymožiteľnosť),
colný dlh bol dodatočne zabezpečený7

Členské štáty sú zodpovedné za implementáciu colnej legislatívy ES a za zabezpečenie zodpovedajúcich colných kontrol. Ak
členské štáty nevyzbierajú clá a poľnohospodárske poplatky v správnej výške, môže to viesť k vytvoreniu záväzku voči
rozpočtu EÚ.
Keďže plánované príjmy rozpočtu EÚ vychádzajú priamo z odhadovaných výdavkov, nedostatky pri výbere zdrojov, ktorých
výška je presne určená (TVZ a zdroj DPH) sa premietnu do zvýšenia zdrojov poskytovaných na základe HND. Vyplýva z toho,
že nedostatky jedného členského štátu pri vyberaní príjmov z TVZ by spôsobovali zvýšenie príspevkov založených na HND
u všetkých členských štátoch. Je evidentne nespravodlivé keby na administratívnu chybu, nedbalosť alebo neplnenie si svojich
povinností jedným členským štátom mali doplácať členské štáty s dobre fungujúcim systémom výberu TVZ. Individuálnu
finančnú zodpovednosť členských štátov, ktoré nie sú schopné preukázať náležitú snahu v procese vymáhania TVZ, voči
rozpočtu ES zaviedol rozsudok ESD (z dňa 15.11.2005, č. C-392/02, Komisia Európskych spoločenstiev proti Dánskemu
kráľovstvu). Rozsudok hovorí, že členské štáty sú povinné zistiť nárok Spoločenstiev na vlastné zdroje, ako náhle ich colné
orgány majú potrebné údaje a následne sú spôsobilé vypočítať sumu cla vyplývajúcu z colného dlhu a určiť dlžníka. Za týchto
okolností si členský štát tým, že opomenul zistiť nárok Spoločenstiev na vlastné zdroje a poskytnúť zodpovedajúcu sumu
Komisii bez toho, aby bola naplnená jedna z nasledujúcich podmienok: tieto sumy sa nevybrali z dôvodu vyššej moci, alebo že
vyberanie je z dlhodobého hľadiska nemožné z dôvodov, ktoré nemožno pripísať členskému štátu.

7

nariadenie generálneho riaditeľa CR SR, č. 218/2004, Tradičné vlastné zdroje
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Odvody z produkcie cukru
Mechanizmus výrobných poplatkov z produkcie cukru upravuje článok 16 Nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára
2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru.
1. S platnosťou od hospodárskeho roku 2007/2008 sa od podnikov vyrábajúcich cukor, izoglukózu a inulínový sirup, ktoré sú
držiteľmi kvóty na cukor, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup vyberá za tieto kvóty výrobný poplatok.
2. Výrobný poplatok je stanovený na 12,00 EUR za tonu kvótovaného cukru a kvótovaného inulínového sirupu. Pri izoglukóze
sa výrobný poplatok stanovuje na úrovni 50 % poplatku platného pre cukor.
3. Celkové množstvo výrobných poplatkov zaplatených v súlade s odsekom 1 členské štáty účtujú podnikom na svojom území
podľa kvót, ktoré im boli pridelené v príslušnom hospodárskom roku.
Podniky vykonajú platby najneskôr do konca februára príslušného hospodárskeho roku.
4. Podniky Spoločenstva vyrábajúce cukor a inulínový sirup môžu žiadať od pestovateľov cukrovej repy alebo trstiny, alebo od
dodávateľov čakanky, aby znášali do 50 % príslušných výrobných poplatkov.
Systém výberu TVZ je predmetom viacerých kontrol zo strany Komisie: audit vykonávaný DG Budget v rámci jeho kompetencií
ako oddelenia, ktoré je zodpovedné za rozpočtové príjmy a inšpekcie súvisiace s výberom TVZ vykonávané v mene Komisie.
Komisia je taktiež povinná reagovať na zistenia prezentované vo výročnej správe Európskeho dvora audítorov.
Výber TVZ môže byť kontrolovaný rôznymi spôsobmi: kontrola dokumentov, kontrola predpisov alebo kontrola na mieste.
Inšpekcie vykonávané Komisiou týkajúce sa výberu vlastných zdrojov majú nasledovné ciele:




Zabezpečiť rovnakú úroveň postupov bez ohľadu na to kde je tovar pri vstupe do EÚ preclený. Komisia sa musí
uistiť, že členské štáty aplikujú pravidlá ES jednotne a nedochádza k zlyhaniam, ktoré narúšajú hospodársku súťaž.
Zlepšiť situáciu týkajúcu sa výberu TVZ. Komisia sa musí uistiť, že členský štát si spĺňa povinnosti voči rozpočtu
ES vyplývajúce z výberu vlastných zdrojov.
Informovať Komisiu. Pomocou zistení inšpekcii je Komisia schopná posúdiť efektivitu a snahu členských štátov pri
výbere a prijať potrebné opatrenia na prípadnú nápravu.

Vlastné zdroje ES založené na DPH
Pre výpočet výšky vlastných zdrojov ES založených na DPH sa používa jednotná sadzba platná pre všetky členské štáty.
Jednotnou sadzbou sa potom vynásobia harmonizované vymeriavacie základy DPH určené podľa pravidiel spoločenstva.
Vymeriavací základ, ktorý je treba brať
do úvahy pre tieto účely nesmie presiahnuť 50 % HNP členského štátu.
Jednotná sadzba sa vypočíta ako rozdiel medzi maximálnou sadzbou, ktorá je stanovená na 0,50 % a tzv. zmrazenou
sadzbou. Zmrazená sadzba sa stanový ako podiel medzi korekciou udelenou Spojenému kráľovstvu a súčtom vymeriavacích
základov DPH členských štátov. V roku 2007 sa jednotná sadzba rovnala približne 0,33 %.

Vymeriavací základ DPH ≤ 50 % HNP.
Podľa rozhodnutia Rady 436/2007 sa stanoví nová jednotná sadzba rovná 0,3 %. Toto nariadenie, však zatiaľ nie je platné
a čaká na ratifikáciu členskými štátmi podľa článku 269 zmluvy o založení EÚ.
Vymeriavací základ zdrojov z DPH pre členské štáty je ustanovený v článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1553/89.

Priemerná vážená sadzba DPH členského štátu sa stanovuje pomocou rozpisu transakcii, ktoré sú zdaniteľné podľa jeho
vnútroštátnych právnych predpisov a ktoré neoprávňujú zákazníka na odpočet DPH. Tieto položky sa potom vynásobia
príslušnou sadzbou DPH (v SR platia dve sadzby DPH. Základná sadzba dane na tovary a služby je 19 % a znížená sadzba
dane, ktorá predstavuje 10 % zo základu dane. Znížená sadzba dane sa uplatňuje na farmaceutické výrobky a zdravotné
pomôcky uvedené v prílohe č. 7. Zákona č. 222/2004). Suma položiek vynásobených príslušnými sadzbami sa potom predelí
súhrnnou hodnotou všetkých transakcii.
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P – Položka na rozpise transakcii. (Rozpis transakcií podľa štatistickej kategórie sa uskutoční pomocou údajov prevzatých z
národných účtov pripravených v súlade s Európskym systémom integrovaných ekonomických účtov (ESA). S cieľom výpočtu
základu vlastných zdrojov DPH pre ktorýkoľvek rozpočtový rok sa vezmú do úvahy národné účty, ktoré sa týkajú
predposledného roka pred rozpočtovým rokom.)
S – Sadzba DPH platná pre danú položku.
Účtovanie a sprístupnenie vlastných zdrojov založených na DPH sa riadi článkami 7 až 9 nariadenia Rady (EHS, Euratom)
1989/1553.

Členské štáty zašlú Komisii výkaz o celkovej čiastke základu zdrojov DPH za predchádzajúci kalendárny rok pred
31. júlom.

Výkaz obsahuje všetky údaje, ktoré boli použité na určenie základu a ktoré sa požadujú na kontrolu podľa článku 11.
Oddelene sa určí základ vyplývajúci z transakcií podľa článku 5 a článku 6 ods. 1 až 4.

Členské štáty zašlú Komisii odhad základu zdrojov DPH na nasledujúci rozpočtový rok, a to do 15. apríla každého
roka.

Akékoľvek opravy výkazov za predchádzajúce rozpočtové roky, z akéhokoľvek dôvodu, sa vykonajú po dohode
medzi Komisiou a dotknutým členským štátom.

Všetky opravy sa zhrnú v súhrnných výkazoch k 31. júlu, ktorými sa mení a dopĺňa predchádzajúci výkaz za daný
rok.

V ročnom výkaze sa po 31. júli štvrtého roka nasledujúceho po danom rozpočtovom roku nesmú vykonávať žiadne
ďalšie opravy, ak sa netýkajú bodov, ktoré boli už vopred ohlásené buď zo strany Komisie alebo dotknutého
členského štátu. Ročný výkaz sa za daný rozpočtový rok opraví s ohľadom na kontroly.
Kontrola vlastných zdrojov založených na DPH sa riadi článkami 10 až 13 nariadenia Rady (EHS, Euratom) 1989/1553.

Čo sa týka zdrojov DPH, kontroly Komisie vykonávajú príslušné orgány členských štátov. Komisia sa počas týchto
kontrol presvedčí najmä o tom, či boli operácie na odhad základu a určenie priemernej váženej sadzby podľa
článkov 3 a 4 a vybratá čistá daň z pridanej hodnoty vykonané správne; tiež sa presvedčí, či boli použité vhodné
údaje a či výpočet na určenie čiastky zdrojov DPH, ktorý vyplýva z transakcií uvedených v článku 5 a článku 6 ods. 1
až 4, je v súlade s týmto nariadením.

Členské štáty poskytnú Komisii všetky informácie týkajúce sa postupov, ktoré používajú na registráciu daňovníkov a
určovanie a výber DPH, ako aj o odchýlkach a výsledkoch ich systémov kontrol DPH.

Komisia spolu s dotknutým členským štátom zváži, či môže mať zlepšenie týchto postupov za následok zvýšenie ich
efektívnosti.

Komisia vypracuje každé tri roky správu o uplatňovaných postupoch v členských štátoch a o akýchkoľvek
predpokladaných zlepšeniach
Vlastné zdroje ES založené na HND
Financovanie rozpočtu pomocou príspevkov založených na hrubom národnom dôchodku (HND) bolo zavedené nariadením
Rady 88/376/EHS, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev z 24. júna 1988. Rozpočet EÚ nesmie tvoriť deficit
a práve zdroj založený na HND slúži na udržanie rovnováhy rozpočtu. Vlastné zdroje založené na HND, sa používajú na
zabezpečenie potrebného príjmu na pokrytie výdavkov, keď všetky ostatné zdroje financovania ES nepostačujú na pokrytie
výdavkov ES. Vlastné zdroje založené na HND predstavujú kľúčový zdroj príjmov ES a to z nasledujúcich dôvodov:

tvoria najväčšiu časť príjmov rozpočtu ES;

na základe výšky HND sa stanovuje strop pre vymeriavací základ DPH (50 % HND);

výška HND stanovuje podiel akým sa členský štát podieľa na financovaní korekcie udelenej Spojenému kráľovstvu;

Celková výška HND určuje maximálnu výšku vlastných zdrojov. Tá bola stanovená v článku 3 ods. 1 rozhodnutia
Rady 2000/597 a upravená oznámením komisie 2001/801 z dňa 28.12.2001 na 1,24 % súčtu HND všetkých
členských štátov. Maximálna výška celkových vlastných zdrojov zároveň nepriamo určuje strop vlastných zdrojov
založených na HND.
Vzhľadom na dôležitosť tohto zdroja je potrebná metodika, ktorá zaručí spoľahlivosť a porovnateľnosť medzi členskými štátmi.
Celková výška zdrojov HND sa podľa článku 2 ods. 1.d. stanovuje aplikáciou každoročne určenej jednotnej sadzby, ktorá sa
má určiť podľa rozpočtového postupu vo svetle celkovej sumy všetkých ostatných príjmov, na sumu hrubých národných
produktov všetkých členských štátov.

Výpočet HND stanovuje nariadenie Rady (ES, Euratom) 2003/1287/ES o harmonizácii hrubého národného dôchodku v
trhových cenách (nariadenie HND). HND v trhových cenách je definované v článku 1 tohto nariadenia.
1. Hrubý národný dôchodok v trhových cenách (HND) a hrubý domáci produkt v trhových cenách (HDP) sa definuje v súlade s
Európskym systémom národných a regionálnych účtov (ESA 95).
2. HDP je konečný výsledok výrobnej činnosti domácich výrobných jednotiek. Môže byť definovaný tromi spôsobmi:
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a) HDP je súčet hrubej pridanej hodnoty rôznych inštitucionálnych sektorov alebo rôznych priemyselných odvetví plus dane a
mínus subvencie na výrobky (ktoré nie sú alokované do sektorov a priemyselných odvetví). Je to tiež bilančná položka účtu
produkcie za celkovú ekonomiku;
b) HDP je súčet konečného použitia výrobkov a služieb usadenými inštitucionálnymi jednotkami (skutočná konečná spotreba a
tvorba hrubého kapitálu) plus vývoz a mínus dovoz výrobkov a služieb;
c) HDP je súčet na strane použitia účtu tvorby dôchodkov za celkovú ekonomiku (odmeny zamestnancov, dane na výrobu a
dovoz mínus subvencie, hrubý prevádzkový prebytok
a zmiešaný dôchodok celkovej ekonomiky).
3. HND predstavuje celkové prvotné dôchodky prijaté usadenými inštitucionálnymi jednotkami: odmeny zamestnancov, dane z
výroby a dovozu mínus subvencie, dôchodky z majetku (prijaté
mínus platené), hrubý prevádzkový prebytok a hrubý zmiešaný dôchodok. HND sa rovná HDP mínus prvotné dôchodky
platené usadenými jednotkami neusadeným jednotkám plus prvotné
dôchodky prijaté usadenými jednotkami zo zahraničia.
Článok 2 stanovuje podmienky za akých členské štáty informujú Komisiu o HND.
2. Každý rok pred 22. septembrom členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) v kontexte národných účtovných postupov
číselné údaje o agregáte HND a jeho zložkách podľa definícií uvedených v článku 1. Súčty HDP a jeho zložiek môžu byť
predložené podľa troch prístupov uvedených v článku 1 ods. 2. Poskytnuté číselné údaje pokrývajú predchádzajúci rok a
akékoľvek zmeny vykonané v číselných údajoch za predošlé roky.
3. Keď členské štáty oznámia údaje uvedené v odseku 2, odošlú Komisii (Eurostatu) správu o kvalite údajov o HND. Správa
poskytuje informácie potrebné na preukázanie, ako bol agregát dosiahnutý, a najmä opisuje všetky významné zmeny v
použitých postupoch a základných štatistikách a vysvetľuje revízie vykonané v prechádzajúcich odhadoch HND.
Podľa článku 3 členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) v súlade s usmerneniami ustanovenými Komisiou súpis postupov a
základných štatistík používaných na výpočet HND a jeho zložiek podľa ESA 95.
Podľa článku 4 Komisii pomáha pri výpočte a kontrole HND Výbor pre HND (GNI committee) zložený zo zástupcov členských
štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.
Podľa článku 5:
2. Výbor pre HND skúma otázky vznesené jeho predsedom z jeho vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského
štátu, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie tohto nariadenia, najmä
pokiaľ ide o:
a) každoročný súlad s definíciami uvedenými v článku 1;
b) každoročné preskúmanie údajov doručených na základe článku 2 ods. 2 a informácií doručených na základe článku 2 ods. 3
týkajúcich sa štatistických zdrojov a postupov na výpočet
HND a jeho zložiek. Výsledkom tohto skúmania je stanovisko Výboru pre HND o vhodnosti údajov o HND členských štátov na
účely vlastných zdrojov, pokiaľ ide o spoľahlivosť,
porovnateľnosť a úplnosť. Toto stanovisko bude uvádzať hlavné dokumenty, na ktorých je skúmanie založené.
3. Výbor pre HND venuje osobitné úsilie zlepšeniu postupov na zostavovanie HND členských štátov a šíreniu najlepších
postupov v tejto oblasti. Zaoberá sa aj otázkami týkajúcimi sa revízie údajov o HND a problémom úplnosti HND. Ak je to
potrebné, navrhne Komisii opatrenia na zabezpečenie, aby údaje o HND boli porovnateľnejšie a spoľahlivejšie.
Podľa článku 6:
Bez toho, aby boli dotknuté kontroly uvedené v článku 19 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 (1), služby Komisie a
zástupcovia z ostatných členských štátov môžu uskutočniť
spoločné informatívne návštevy o HND po konzultácii s navštíveným členským štátom, ak sa to bude považovať za vhodné.
Účasť členských štátov na týchto návštevách je dobrovoľná.
Podľa článku 19 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000:
Komisia spolu s príslušnými členskými štátmi každoročne preskúma možné chyby v zostavovaní poskytnutých súhrnných
údajov, najmä v prípadoch, na ktoré upozorní Riadiaci výbor pre HNP. V rámci takéhoto preskúmania môže Komisia v
jednotlivých prípadoch, kedy by inak nebolo možné záležitosť riadne posúdiť, preskúmať aj výpočty a základné štatistiky, s
výnimkou informácií, ktoré sa týkajú jednotlivých spoločností alebo osôb. Komisia rešpektuje vnútroštátne predpisy o utajovaní
štatistických údajov.
Korekcia VB
Výpočet sumy korekcie na rok t sa v súlade s článkom 4 vykoná takto:
(a) vypočíta sa rozdiel medzi:
- percentuálnym podielom Spojeného kráľovstva v celkovom súčte neobmedzených základov DPH a
- percentuálnym podielom Spojeného kráľovstva v celkových pridelených výdavkoch;
(b) takto podľa písmena a) získaný rozdiel sa vynásobí celkovými pridelenými
výdavkami;
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(c) výsledok získaný podľa písmena b) sa vynásobí koeficientom 0,66;
• Výsledok získaný podľa krokov v písmenách a) až c) sa nazýva pôvodná suma
korekcie Spojeného kráľovstva.
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5

PRÍLOHY

5.1

Príloha 1 - Zoznam použitých skratiek

ACOR
CR SR
DPH
EHS
EK
ES
ESA
EÚ
EURATOM
DG Budget
DG Taxation
DPH
HND
HNP
NR SR
PPA
SNR
TVZ
UK/VB
VPS
Z.Z.

Poradný výbor pre vlastné zdroje ES
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Daň z pridanej hodnoty
Európske hospodárske spoločenstvo
Európska komisia
Európske spoločenstvá
Európsky systém účtov (European system of accounts)
Európska únia
Európske spoločenstvo atómovej energie
Generálne riaditeľstvo EK pre rozpočet
Generálne riaditeľstvo EK pre dane a clá
Daň z pridanej hodnoty
Hrubý národný dôchodok
Hrubý národný produkt
Národná rada Slovenskej republiky
Pôdohospodárska platobná agentúra
Slovenská národná rada
Tradičné vlastné zdroje
Veľká Británia (United Kingdom)
Všeobecná pokladničná správa
Zbierka zákonov
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5.2

Príloha 2 - Zoznam použitej literatúry
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Legislatíva uvedená v kapitole 3, najmä Rozhodnutie Rady 2000/597/ES,Euratom z 29. septembra 2000 o systéme
vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev, Nariadenie Rady 1150/2000/ES,Euratom z 22. mája 2000, ktorým sa
vykonáva rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev
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