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Správnou cestou je elektronizácia 

Dnes ešte nevieme odhadnúť, ako počet hodín strávených nad DPH ovplyvní kontrolný výkaz, 

povedala v rozhovore pre HN Mária Malovcová. 

Čas, ktorý firmy strávia pri DPH, je v rámci porovnania krajín OECD druhý najvyšší. Čo to 

najmä ovplyvnilo? 

Je nutné povedať, že prieskum bol realizovaný podľa legislatívy platnej ku koncu roka 2012. V tom 

čase elektronické podávanie daňových priznaní nebolo zo zákona povinné, a to zohľadnila 

metodológia prieskumu pri počte hodín potrebných na splnenie povinností v oblasti DPH. A hoci dnes 

už je elektronické podávanie priznaní k DPH povinné, pozitívny efekt tejto zmeny bude v prieskume 

viditeľný až v ďalších rokoch. Elektronizácia daňovej správy je však rozhodne cesta, ktorou by sme sa 

mali uberať aj naďalej. Je to dobrá vec, ak teda funguje. 

Pomôže k skráteniu času aj kontrolný výkaz, alebo skôr naopak čas predĺži? 

Výkaz neprispeje k zlepšeniu časovej náročnosti. Dnes však ešte nevieme presne odhadnúť, ako 

významne počet hodín ovplyvní. 

Má takéto porovnanie administratívnej zaťaženosti pri daniach vplyv na príchod investorov? 

Vplyv to môže mať, i keď podľa našich skúseností sa investori nezameriavajú špecificky na tento 

konkrétny parameter, ale hodnotia skôr daňový systém krajiny ako celok. V tomto smere má podstatne 

vyššiu váhu stabilita daňového systému. Ak sa pravidlá neustále menia, môže to dôveru investorov 

naštrbiť. 

Je komplikovanosť daňového systému dôvodom daňových únikov? 

Ako každá vec, aj táto má dve strany. Chybu pri priznaní v komplikovanom systéme môže firma urobiť 

omylom, neúmyselne. Na druhej strane je pravdou, že komplikovaný systém vytvára priestor aj na 

úmyselné obchádzanie pravidiel. Za posledné roky sme svedkami trendu rastúcej komplexity 

daňového systému. 

Systém skomplikoval aj kontrolný výkaz. Splní však svoju prioritnú úlohu – zamedziť daňovým 

únikom? 

Výkaz zmysel z pohľadu daňovej správy má, i keď k dnešnému dňu je asi priskoro hovoriť o 

konkrétnych číselných výsledkoch. Finančnej správe dáva k dispozícii obrovský objem dát o 

transakciách v ekonomike, ktoré môžu analyzovať, krížovo kontrolovať a na základe ktorých môžu 

odhaľovať daňové podvody. Na druhej strane však tieto dáta v dôsledku svojej komplexnosti obsahujú 

aj veľký počet chýb, ktoré nie sú daňovými podvodmi a ktorých vplyv musí daňová správa eliminovať. 
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