Tlačová správa Aliancie Fair-play

Prvá pokuta za neodkrytie vlastníkov firiem
V Bratislave, 28. 2. 2017

Historicky prvým právoplatným rozhodnutím o uložení pokuty za
neodkrytie koncových vlastníkov firiem potrestal Úrad pre verejné
obstarávanie zdravotnícku firmu Intermedical. Úrad na sporné údaje firmy
v protischránkovom registri vlani upozornila Aliancia Fair-play.
Firma Intermedical, s.r.o. s cyperskými vlastníkmi napriek tomu, že obchoduje
so štátom, v protischránkovom registri nepriznala žiadneho koncového majiteľa zverejnila len meno konateľa.
Od novembra 2015 však musia firmy, ktoré obchodujú zo štátom, jasne hovoriť,
kto za nimi stojí. Register konečných užívateľov výhod by mal obsahovať zápis o
každom majiteľovi s aspoň štvrtinovým podielom. Je nutné zapísať sa menší
podielnici, ak dokážu konať v zhode tak, že majú aspoň štvrtinový vplyv. Štát je však
najmä v prípade rôznych schránkových firiem so sídlom v zahraničí odkázaný iba na
to, čo mu o sebe firmy prezradia.
V januári minulého roka sa firma Intermedical vyjadrila, že v jej vlastníckom
pavúkovi sa vraj nedá nájsť nikto, kto kontroluje aspoň štvrtinu majetku.
Spoplatnené údaje, ktoré si Aliancia Fair-play vyžiadala z cyperského obchodného
registra, naznačovali niečo iné.
Preto začiatkom minulého roka Aliancia Fair-play požiadala Úrad pre verejné
obstarávanie, aby preveril správnosť údajov spoločnosti InterMedical
v protischránkovom registri. ÚVO preveril podanie a uložil firme pokutu 50-tisíc eur.
Po odvolaní predsedníčka úradu Zita Táborská pokutu znížila na 10-tisíc.
Úrad pre verejné obstarávanie Aliancii Fair-play uviedol, že voči firme otvoril
ďalšie správne konanie, ktoré súvisí s protischránkovým registrom. V ňom
spoločnosti hrozí pokuta až do výšky milión eur a vylúčenie z verejných tendrov na
tri roky.
„Uloženie pokuty za skrývanie cyperských vlastníkov pokladáme v istom zmysle
za prelomové. Je to síce stále len kvapka v mori, ale aj signál, že veci sa môžu
meniť,“ povedal Peter Kunder z Aliancie Fair-play.

Podrobnejšie informácie a linky na rozhodnutia ÚVO možno nájsť na adrese:
https://dennikn.sk/blog/protischrankovy-zakon-trestal-firma-za-utajenychvlastnikov-zaplati-tisice/
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