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Platíte príliš vysokú daň? Zmeňte to 
 
Platíte za rok 2014 príliš vysokú daň? Mnohí biznis lídri vôbec nevedia, čo všetko vstupuje do ich 
daňového priznania, pretože táto zodpovednosť je v plnom rozsahu delegovaná na finančného alebo 
daňového manažéra. Moje skúsenosti na Slovensku mi vravia, že je dôležité vedieť, čo do daňového 
priznania vašej firmy nevstupuje, pretože práve tieto položky vás môžu každoročne stáť veľa peňazí. 
 
Na Slovensku môže byť obzvlášť nákladné, ak vo firme nemáte osobu kompetentnú na prípravu 
daňového priznania, ktorá zároveň háji záujmy spoločnosti. Veľmi často sa stretávam s tým, že 
rozhodnutia finančných manažérov sa zameriavajú len na to, ako sa vyhnúť akémukoľvek osobnému 
riziku a nie ako konať v najlepšom záujme firmy.  Zdôvodňujú to zvyčajne tým, že nechcú niesť vinu 
v prípade, že daňová kontrola niečo spochybní  a po druhé, nemajú nič z toho, ak toto riziko na seba 
zoberú. Pred vyváženým prístupom uprednostňujú radšej posudzovanie mnohých položiek ako 
daňovo neuznateľných, len aby sa kryli. Toto môže stáť firmu každoročne veľa peňazí a v mnohých 
prípadoch o tom vrcholové vedenie ani netuší, keďže sa v plnej miere spolieha na rozhodnutia 
svojich interných tímov.  Ak máte pochybnosti, požiadajte o druhý názor daňového poradcu. 
 
Kľúčom ku zmene tohto prístupu je zbavenie finančného manažéra osobného rizika v prípade 
daňovej kontroly, t.j. že vinu neponesie on. Pri posudzovaní nejasných daňových oblastí by sa mal 
uplatňovať vyvážený prístup a mali by sa zohľadňovať záujmy spoločnosti, samozrejme pri dodržaní 
zákonných pravidiel. Daňové zákony nie sú veda a nemusia mať nevyhnutne logický základ. To 
znamená, že vždy existujú náklady, ktoré sa nedajú jednoznačne posúdiť ako daňovo uznateľné 
alebo neuznateľné. 
 
Druhý typ správania, ktorý vás môže stáť peniaze, je, keď finančný manažér nemá záujem robiť 
žiadne kroky, ktoré by pre neho znamenali viac práce, hoci by boli pre spoločnosť prínosom. Videl 
som to najmä pri uplatňovaní vrátenia cezhraničnej DPH a uplatňovaní colnej suspenzie na niektoré 
dovezené výrobky. Napríklad, ak uskutočníte platbu v niektorej krajine EÚ, môžete si vo väčšine 
prípadov uplatniť vrátenie DPH zo zahraničia. Mnoho slovenských spoločností tak nerobí. Je to 
jednoducho preto, že zodpovední pracovníci nechcú prácu navyše. Niekedy táto práca navyše 
nestojí za danú odmenu, avšak osoba, ktorá takéto rozhodnutie robí, by mala mať na zreteli aj 
záujmy firmy, nielen tie svoje. 

 

 
 
Paying too much tax? 
 

How much tax will you be paying for 2014, too much? Many business leaders have no knowledge of 

what is going into their company’s tax return, because this responsibility is fully delegated to the 

finance or tax manager. My experience in Slovakia tells me that it is more important to know what is 

not going into your company’s tax return, because this can cost you a lot of money each year. 
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In Slovakia, it can be especially costly if you don’t have a competent person preparing the company’s 

tax return who is looking after the businesses interests. I have very often seen finance managers 

making key tax decisions which are solely focused on avoiding any personal risk rather than acting in 

the best interest of the business. Their logic is usually “I don’t wish to be blamed if something is 

challenged during a tax control and secondly, there is nothing in it for me personally if I take the risk”. 

Rather than taking a balanced approach, they treat many items as tax non-deductible to cover 

themselves. This can cost the firm a lot of money each year and in many cases top management is 

unaware because they fully rely on their internal teams to make those decisions. If you have doubts, 

then ask for a second opinion from a tax advisor. 

 

The key to changing this approach is to remove the personal risk from the finance manager if there is 

a tax control, i.e. they won’t be blamed. A balanced approach should be taken to assess potentially 

risky tax issues taking into account the interests of the business. Tax law is not a science and it does 

not necessarily follow any logic. This means that there are often costs which don’t have a clear tax 

treatment as deductible or not deductible. 

 

The second behaviour which can cost you money is when the finance manager does not wish to take 

any action if it means more personal work for them, even if it would be a benefit for the company. I 

have especially seen this concerning the claiming of cross border VAT refunds and applying for 

customs suspensions on certain imported products. For example, when you spend money in other 

EU countries you can often claim a refund of the foreign VAT. Many Slovak companies do not do this 

simply because the responsible persons don’t want to take on the additional work. Sometimes the 

work is not worth the reward, but the person making this decision should have the company’s 

interests in mind not just their own. 


