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Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

Radničné nám. 4,  821 05 Bratislava 

Ing. Peter Kažimír 
Minister financií  

        Ministerstvo financií SR 
        Štefanovičova 5 
        817 82 Bratislava  

 
V Bratislave, 24.3.2016 

 
 
Vec:  Námety na zmenu daňového režimu pre daň z príjmov právnických osôb 
z pohľadu SAF 
 
Vážený pán minister, 
Slovenská asociácia podnikových finančníkov dlhodobo spolupracuje s Ministerstvom financií 
Slovenskej republiky pri vytváraní legislatívneho prostredia pre podnikateľské subjekty, najmä pre 
oblasť daní a účtovníctva. Každoročne organizuje s viacerými odbormi MF SR a zástupcami 
podnikovej praxe brainstorming s cieľom prispieť k skvalitneniu daňovej legislatívy a zatraktívniť 
a zefektívniť  podnikateľské prostredie. V tejto súvislosti si dovoľujeme v období, keď sa formuje 
programové vyhlásenie vlády pre najbližšie obdobie, zaslať Vám námety podnikateľskej praxe, 
ktoré by mali prispieť k ekonomickému rastu Slovenskej republiky ako i k zatraktívneniu 
podnikateľského prostredia na Slovensku. Námety sme rozdelili do dvoch oblastí. Prvá oblasť je 
zameraná na strategický ekonomický rozvoj Slovenska v kontexte jeho medzinárodného vývoja 
tak v rámce Európskej únie ako i Sveta.  Druhá oblasť námetov je zameraná na vylepšenie 
existujúcej daňovej legislatívy, ktorá sa nám z hľadiska podnikovej praxe javí ako administratívne 
náročná a limitujúca vstup investorov do podnikania na Slovensku.         
 

1) Podpora vedy, výskumu, vzdelávania, strategického rozvoja Slovenska 
 

- Patent boxy  - podpora vývojových a výskumných aktivít, ktoré vedú k vytvoreniu 
patentov, prípadne iných nehmotných aktív.  Zavedenie zníženej sadzby dane, resp. 
zníženie základu dane pre tento druh príjmov.  

- Pridať k super odpočtu ďalších X % pre firmy, ktoré vytvárajú systematizovane programy 
duálneho vzdelávania, investujú do výchovy a vzdelania ľudí, ktorých je v národnom 
hospodárstve potreba,... 

- Špecifický super - odpočet, pre aktivity firiem typu Shared Service Centra, ktoré vedu k 
vytvoreniu nehmotných aktív, ktoré zostanú na Slovensku a budú tak poskytovane služby s 
vyššou pridanou hodnotou, čo vedie aj k tvorbe vyššej pridanej hodnoty, ktorá bude 
zdanená v SR... 

- Presumtívny režim zdanenia (podobná myšlienka ako paušálne vydaje, pričom ale vždy 
zostava pozitívny základ dane). 

  
2) Zjednodušenie  daňového režimu 

 
- Rozhodujúce daňové zákony  -  daň z príjmov, DPH - sa  stávajú nezrozumiteľné i pre 

špecialistov , obmedzenia , výnimky , odvolávky  ( často krát i reťazené ) na iné časti textov 
zneprehľadňujú a prekrývajú základnú logickú stavbu týchto zákonov. Vysoká frekvencia  
zmien vyvoláva potrebu opakovaných softwarových úprav , čo vedie k zvyšovaniu 
administratívnej náročnosti a znižovaniu právnej istoty (nejednoznačnosti výkladu ustanovení 
zákona ) .Navrhujeme spracovať nové znenie týchto zákonov a minimalizovať frekvenciu ich 
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zmien, opatrenia  súvisiace s elimináciou  daňových  únikov riešiť využitím existujúcich 
nástrojov  na boj proti kriminalite. 

- Odpisové skupiny - znížiť dobu odpisovania najmä na budovy (rýchlejší návrat kapitálu, 
nedostatok dlhodobých zdrojov financovania investícií).   

- Zrušiť porovnávanie odpisov s príjmami ( neprimeraná administratívna náročnosť 
a neprehľadnosť nielen  z pohľadu daňových subjektov ale i správcov dane  ), možný dopad 
na ŠR riešiť  pre daňovníka jednoduchšími nástrojmi, napr. daňou z nehnuteľností). 

- Zrušiť daňovú licenciu v súčasnej podobe. Spojiť daňovú licenciu s uplatnením 
administratívnych  výhod napr.   ponechať daňovú licenciu pre živnostníkov do určitého 
obratu bez potreby vedenia účtovníctva. 

- Zjednotiť metodiku vypĺňania účtovných, daňových a štatistických výkazov, napr. – zjednotiť 
zaokrúhľovanie , nevyžadovať  inú agregáciu údajov pre štatistické  zisťovanie ako je možné 
získať z účtovnej evidencie apod.   

 
  S pozdravom. 
        Ing. Andrej Révay 

         Prezident SAF  
 
 
 
Na vedomie: 
 
Ing. Daniela Klučková 
Riaditeľka sekcie daní a cieľ 
Ministerstvo financií SR 
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava  
 


