Tlačová správa - Federácia európskych účtovníkov víta
plán EÚ na zjednodušenie pravidiel pre DPH a boj proti
podvodom v EÚ
Busel, 7. apríl, 2016

Federácia európskych účtovníkov víta akčný plán zameraný na jednotnú sadzbu DPH v rámci
EÚ pod názvom Towards a single EU VAT area - Time to decide, ktorý dnes predstavila
Komisia. Účtovníci sú pre podniky nesmierne dôležití, lebo im pomáhajú plniť si povinnosti
súvisiace s DPH. Federácia je preto ochotná ponúknuť Komisii svoje odborné skúsenosti pri
reforme európskeho systému DPH.
„Federácia je rada, že sa akčný plán zameriava na zjednodušenie aktuálneho systému DPH,
a uvedomuje si špeciálne potreby stredných a malých podnikov,“ povedal jej predseda Petr
Kříž. „Boj proti podvodom s DPH a prispôsobenie sa digitálnemu hospodárstvu budú pre
systém DPH rozhodujúce, ak má zodpovedať potrebám 21. storočia. Znižovanie záťaže pre
podniky, najmä menšie a stredne veľké, by malo byť prioritou; nové opatrenia by mali
podnikanie podporovať, nie mu byť prekážkou. Vítame najmä, že Komisia sa bude v blízkej
dobe zaoberať otázkou DPH ako prekážky, ktorá bráni cezhraničnému elektronickému
obchodovaniu, a tešíme sa na ďalšie informácie o definitívnom režime DPH v rámci EÚ.“
„Federácia európskych účtovníkov je veľmi vďačná jednotke pre DPH Generálneho
riaditeľstva pre dane a colnú úniu (GR TAXUD),“ dodal CEO Olivier Boutellis-Taft. „Jej riaditeľ
predložil tento akčný plán na našom treťom rokovaní za okrúhlym stolom venovanom
problematike DPH, ktoré sa konalo 18. februára, na ktorom viac ako 100 účastníkov
diskutovalo o očakávaných návrhoch týkajúcich sa DPH. Federácia chce byť súčasťou riešenia
DPH v Európe a bude do tejto debaty poskytovať nezávislé informácie.
O FEE
Federácia európskych účtovníkov (Federation of European Accountants, FEE) je medzinárodná
nezisková organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá zastupuje 50 stavovských organizácií profesionálnych
účtovníkov a audítorov z 37 európskych štátov vrátane 28 členských štátov EÚ. FEE zastrešuje viac
ako 875 000 členov, profesionálnych účtovných odborníkov poskytujúcich služby samostatne, v
malých a vo veľkých účtovných firmách, v rôzne veľkých podnikoch, či štátnych a vzdelávacích
inštitúciách, ktoré všetky prispievajú k efektívnejšiemu, transparentnejšiemu a udržateľnejšiemu
európskemu hospodárstvu.

