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Neznámy daňový systém odrádza firmy od exportu 

 

Senior manažér PwC Radoslav Krátky hovorí, že slovenské firmy majú obavy z expanzie do 

zahraničia. 

Z prieskumu vyplýva, že 49 percent slovenských firiem vyváža svoje produkty a služby aj do 

zahraničia. Je to veľa alebo málo? 

Myslím si, že by to mohlo byť oveľa viac. Vzhľadom na to, aká relatívne malá je slovenská ekonomika, 

je odkázaná na zahraničné trhy. Aj z globálneho prieskumu našej spoločnosti vyplýva, že v zahraničí v 

priemere exportuje až 68 percent firiem. Z tohto hľadiska sú teda slovenské firmy pomerne 

konzervatívne. 

Kde môžeme hľadať príčiny? 

Jednou z hlavných výziev, ktoré podnikatelia v prieskume uviedli, sú daňové riziká. Súvisí to s tým, že 

vstupujú do neznámeho priestoru. Kým podnikajú na Slovensku, v zásade sa zaoberajú len jedným 

daňovým systémom, ale keď sa posunú za hranice, musia sa začať vysporadúvať aj s ďalším, čo 

nemusí byť jednoduché. Je to jeden z významných faktorov, ktoré firmy odrádza pri exportných 

snahách. 

Je to opodstatnený dôvod alebo je to len taký strach z neznáma? 

Povedal by som, že na každom je trochu pravdy. V prieskume štvrtina podnikateľov uviedla, že 

najväčšou prekážkou sú dane a rovnako štvrtina uviedla obavu z neznalosti zahraničného trhu. Dane, 

ktoré musia podnikatelia platiť kdekoľvek na svete, samozrejme, ukrajujú z finančných prostriedkov, 

ktoré majú k dispozícii. Z tohto hľadiska to teda je prekážka v medzinárodnom podnikaní. Správa 

daňových povinností na Slovensku a v zahraničí tiež stojí peniaze, čo vplýva na nákladovosť 

podnikania. Ale aj tá pocitová stránka hrá určite dôležitú úlohu, komplikáciou môže byť napríklad iná 

kultúra v krajine exportu. 

Mnoho podnikateľov v prieskume uviedlo, že jedným z dôvodov, prečo neexportujú, je, že 

nemajú dostatok prostriedkov. Vedeli by ste odhadnúť počiatočné náklady, ktoré potrebujete 

na príchod na zahraničný trh? 

Na to sa nedá presne odpovedať. Pri podnikaní v zahraničí väčšinou ide o dlhodobý proces. Skôr je to 

o strategickej vízii podnikateľa, ktorý sa chce posunúť ďalej, a to často nie je vec, ktorá sa dá pripraviť 
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za týždeň, respektíve pár mesiacov. Kým sa úspešne usadíte na zahraničnom trhu, môže to trvať aj 

niekoľko rokov. 

S čím sa dá v zahraničí preraziť najjednoduchšie? 

Ak to trochu zjednodušíme, najmenší problém dodávať na zahraničný trh sú určite elektronické 

produkty a služby, pretože tu je mobilita dodávok prakticky neobmedzená. To však neznamená, že 

získať tieto trhy je jednoduchšie ako pri klasických exportoch. Navyše, štáty stále hľadajú odpoveď, 

ako zisky z takého podnikania primerane zdaniť. Aj preto je vstup na zahraničné trhy o objavovaní a 

strategickom rozmýšľaní podnikateľa. 

Existuje nejaký návod alebo konkrétna cesta, pomocou ktorej sa môžete dostať na zahraničný 

trh? 

Podnikanie v zahraničí musí mať nejakú formu. Môžete dodávať výrobky alebo služby zo Slovenska 

priamo do zahraničia. Niekedy je však vhodnejšie založiť pobočku alebo dcérsku spoločnosť. To už so 

sebou začína prinášať komplikácie pri riadení a zvládaní takejto štruktúry. Univerzálne riešenie pre to, 

akú štruktúru pri expanzii spoločnosti použiť, podľa mňa neexistuje. 

Zaujímavé je, že na obrovský poľský trh smeruje len o málo viac ako 20 percent exportu 

slovenských firiem. Čím je to spôsobené? 

Možno veľkosťou poľského trhu a jeho sebestačnosťou. Nemyslím si, že z hľadiska daní čelia 

slovenskí podnikatelia pri vstupe na poľský trh zásadne iným výzvam ako vo väčšine ostatných štátov. 

 

 

 

 


