
Finančná správa: Odhalili daňový podvod so
sušenými hríbmi
Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov.
Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150
tisíc eur.
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Banskobystrickí daňoví kontrolóri odhalili fiktívny obchod so siedmimi tonami sušených dubákov.
Spoločnosti zapojené v podvode zrejme predpokladali, že v predvianočnom období, keď je po hríboch
zvýšený dopyt, obrovská dodávka nebude podozrivá. Nasledovali však daňové kontroly a kontrolóri si
posvietili aj na prepravu tovaru.
Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková, prvým dodávateľom bola
zmiznutá spoločnosť z Komárna. Ďalším článkom v reťazci bola spoločnosť z Banskobystrického kraja.
Konateľmi všetkých troch spoločností boli rôzni občania Maďarskej republiky. Konečným nadobúdateľom
sušených hríbov mala byť poľská spoločnosť s neplatným IČ DPH.
Kontrolóri prostredníctvom údajov z Národnej diaľničnej spoločnosti zistili, že vozidlá nemohli vykonať
prepravu tak, ako bolo deklarované. Ako uviedla Macíková, nadmerný odpočet vo výške 55-tisíc eur
košickému subjektu nevyplatili a po daňových kontrolách bude banskobystrická spoločnosť štátu
doplácať viac ako 150-tisíc eur. 
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Súvisiace odborné články

Daňová kontrola
II. Daňová kontrola – § 44 ods. 1 daňového poriadku
3. Praktické príklady na výpočet pokuty od 1. 1. 2016 a porovnanie výpočtu pokuty podľa postupu za
podanie dodatočného DP do 31. 12. 2015
4. Zhrnutie k problematike uloženia pokuty za podanie dodatočného daňového priznania a po daňovej
kontrole po novom
V. Daňové doporučenia v komunikácii
IV. Následky daňovej kontroly a obhajoba proti nim – § 68 daňového poriadku, záver
Novinky v DPH v roku 2017

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/odborny-clanok/danova-kontrola-2016.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/ii--danova-kontrola--paragraf--44-ods--1-danoveho-poriadku.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/3--prakticke-priklady-na-vypocet-pokuty-od-1--1--2016-a-porovnanie-vypoctu-pokuty-podla-postupu-za-podanie-dodatocneho-dp-do-31-.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/4--zhrnutie-k-problematike-ulozenia-pokuty-za-podanie-dodatocneho-danoveho-priznania-a-po-danovej-kontrole-po-novom.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/v--danove-doporucenia-v-komunikacii.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/iv--nasledky-danovej-kontroly-a-obhajoba-proti-nim--paragraf--68-danoveho-poriadku-zaver.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/novinky-v-dph-v-roku-2017.htm


222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
563/2009 Z. z. Daňový poriadok
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