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Náš boj s daňami môže pomôcť iným
HN KONFERENCIE l Politika proti agresívnemu daňovému optimalizovaniu sa dotkne aj našich možností konkurovať.

Bratislava – Koľko peňazí má zo-
stať v krajine, kde sa vytvára zisk 
a tvoria hodnoty. To je otázka, 
ktorá v poslednom období trápi 
daňových odborníkov naprieč 
Európou. „Ak budú pravidlá pro-
ti agresívnemu daňovému pláno-
vaniu príliš prísne, nebudú mať 
zmysel. Na druhej strane, ak 
budú príliš mierne, tiež nie. A to 
je podstatou hry, ktorú hráme,“ 
povedal Romero Tavares z Global 
Tax Policy Center na viedenskej 
ekonomickej univerzite Wirt-
schaftsuniversität. Nielen o té-
mach globálnej a európskej daňo-
vej politiky hovorili účastníci HN 
konferencie – Finančné riadenie 
podnikov, ktorú spoluorganizova-
la aj Slovenská asociácia podniko-
vých finančníkov. 

Daňová konkurencia
Známe svetové značky síce otvá-
rajú svoje organizačné zložky 
v Európe, a to napríklad v Írsku, 
Holandsku či Luxembursku, 
tunajšiu daňovú legislatívu však 
využívajú na rôzne mechanizmy 
optimalizácie. V celom systéme 
sú tak nakoniec zapojené i ďalšie 
pobočky v daňových rajoch, na-
príklad na Bermudách. Práve to-
mu sa Európa chce vyhnúť. Brániť 
krajinám Únie súťažiť v sadzbách 
dane však môže koniec koncov 
pomôcť iným svetovým regió-
nom. Ťažiť z tejto situácie môžu 
Čína, India, Brazília či Singapur. 

„UniCredit je primárne európ-
ska banka. Avšak nepriamo sa 
nás to môže dotknúť, keďže nie 
nadarmo sa hovorí, že bankám 
sa darí tak, ako sa darí ekonomi-
ke, a teda firmám v regióne,“ ho-
vorí na margo možného oslabenia 
konkurencieschopnosti Európy 
Jaroslav Habo, riaditeľ spoločnos-
ti Korporátna klientela Slovensko, 
UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia. Prvé pravidlá v bo-
ji proti daňovým únikom už štá-

tom vyplývajú z najnovšie prijatej 
smernice Rady EÚ. 

„Každá krajina sa musí prispô-
sobiť novým pravidlám, dokonca 
k tomu budú postupne dotlačené 
aj nečlenské krajiny, ak nechcú 
čeliť riziku obchodných sankcií,“ 
hovorí partner poradenskej spo-
ločnosti KPMG Branislav Ďurajka. 
Podľa neho by si každá krajina 
mala zadefinovať, čo sú jej hlav-
né konkurenčné výhody a aké by 
mali byť ciele ich hospodárskej 
politiky. Následne by podľa toho 
krajiny mali voliť a konzistentne 
uplatňovať hospodársku politiku, 
vrátane tej daňovej. 

„Ako krajina musíme začať roz-
mýšľať viac strategicky a neprijí-
mať rozhodnutia ad hoc, podľa to-
ho, ako sa to práve hodí. Inak sa 
bude znižovať konkurencieschop-

nosť Slovenska v porovnaní s os-
tatnými krajinami Európskej únie 
a OECD,“ dopĺňa Ďurajka. 

Treba sa rozhodnúť
V eurozóne sa však stále neroz-
hodlo, či dať zelenú takzvanej 
jednotnej daňovej politike. Tá 
by mala definitívne rozhodnúť 
o tom, aká konkurencieschopná 
Európska únia v oblasti daní bu-
de. K tomuto názoru sa prikláňa 
Ondrej Matej, konateľ spoločnosti 
Eplfinance. 

„Predtým, ako budeme zavá-
dzať boj proti dvojitému zdaňova-
niu, prípadne agresívnemu daňo-
vému optimalizovaniu, musíme 
sa najprv rozhodnúť, či si chceme 
konkurovať medzi sebou v rámci 
eurozóny alebo ideme konkuro-
vať ako celok,“ hovorí Matej. Ak 

by sa štáty rozhodli „kopať“ spo-
ločne, mali by ísť podľa neho aj 
do jednotnej politiky. Príkladom 
sú napríklad zmluvy proti dvoji-
tému zdaneniu. Dnes ich máme 
na európskej úrovni stovky, jed-
na by všetko zjednodušila. 

„Na druhej strane, ak sa roz-
hodneme do jednotnej politiky 
nejsť, potom je tu priestor na ob-
hajovanie svojich vlastných záuj-
mov a hľadanie spôsobov, ako eu-
rópsku legislatívu koniec koncov 
obchádzať,“ tvrdí Matej. 

Problém v uplatňovaní boja pro-
ti daňovým únikom vidí štátna ta-
jomníčka ministerstva financií 
Dana Meagerová aj inde. „Pre mňa 
je zarážajúce, že takmer polovica 
členských krajín Únie nie je signa-
tárom OECD,“ povedala na konfe-
rencii. Aj na tom podľa nej boj za 

férový odvod daní zlyháva. „Kým 
nebudú všetky členské štáty sig-
natármi, nedosiahneme takú do-
hodu, akú by sme si predstavova-
li,“ myslí si Meagerová. 

Odchod z Únie
Samotnú európsku daňovú poli-
tiku môže ešte ovplyvniť brexit. 
A najmä to, či sa stane Veľká Bri-
tánia členom Európskeho hospo-
dárskeho priestoru (EEA). Ak sa 
Briti jeho členom nestanú, každá 
zmena obchodnej dohody môže 
obmedziť ich cezhraničný ob-
chod. Zatiaľ to však vyzerá, že sa 
im tieto výhody získať nepodarí. 
„Veľká Británia nebude členom 
priestoru EEA,“ tvrdí po stretnu-
tiach s predstaviteľmi štátov Lich-
tenštajnska, Nórska a Islandu 
štátna tajomníčka Meagerová.

Na konferencii diskutovali aj Pavol Synák, biznis development manažér zo spoločnosti Crif-Slovak Credit Bureau, Jens Kellerbach, finančný riaditeľ VW Slovensko, Jan Martin Nufer, riaditeľ pre Treasury & Funding, 
Borealis Group Austria, Jaroslav Habo, riaditeľ Korporátna klientela Slovensko, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a Iveta Griačová zo spoločnosti Interim.    SNÍMKA: HN/PETER MAYER
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 Hľadanie smerovania v KI na Slovensku. 

  Moderný risk manažment v praxi 
správcovských spoločností.   

 Zdaňovanie podielových fondov. 

  Nízke úrokové sadzby  
versus tradičné  
balancované portfólio.

  Behaviorálne chyby pri 
investičných rozhodnutiach. 

  Aktuálne potrebné úpravy Zákona 
o kolektívnom investovaní. 

  Príležitosti a nástrahy zmysluplnej 
existencie kolektívneho 
investovania na Slovensku. 
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