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V dôsledku pokračujúcich reforiem daňových systémov sa politiky ohľadom 

daňových sadzieb v jednotlivých svetových ekonomikách rôznia.  
Slovensko obsadilo 102. priečku v celkovom hodnotení systému platenia daní 

Ekonomiky vo svete prijímajú viacero opatrení v snahe nájsť optimálnu rovnováhu medzi zvyšovaním 
daňových príjmov a podporovaním rastu - informuje o tom nová správa Paying Taxes 2014 vydaná 
skupinou Svetovej banky a PwC. V tomto roku 14 ekonomík významne zvýšilo svoje celkové daňové 
zaťaženie, resp. výšku dane, ktorú by mala „modelová firma“ zaplatiť, zatiaľ čo 14 krajín toto zaťaženie 
znížilo. Vo väčšine krajín sveta sa však tempo ktorým sa daňové a odvodové zaťaženie znižuje 
spomaľuje. Štúdia takisto poukazuje na skutočnosť, že od vzniku rebríčka pred deviatimi rokmi bol 
zaznamenaný konzistentný pokles dane z príjmov právnických osôb, zatiaľ čo daňové a odvodové 
zaťaženie práce vo vývoji stagnuje a v súčasnosti má na celkovej daňovej povinnosti najväčší podiel. 

Správa Paying Taxes 2014 prináša zistenie, že 32 krajín pokračovalo v zavádzaní opatrení 
zameraných na zjednodušenie platenia daní. V správe z 19. novembra zo štúdie, ktorá porovnáva 
daňové režimy 189 ekonomík vo svete, sa uvádza, že zavedenie alebo zlepšenie systému podávania 
daňových priznaní a platenia daní elektronickou formou je už tretí rok najčastejšou daňovou reformou. 
Záťaž spojená s plnením si daňových povinností (čas vynaložený na splnenie daňových povinností a 
počet platieb) v roku 2012 naďalej klesala, avšak pomalším tempom. 

„Daňové správy vo svete prijímajú opatrenia na zjednodušenie a modernizáciu systémov platenia daní. 
Daňové subjekty  v 76 krajinách môžu teraz podávať daňové priznania elektronicky z ktoréhokoľvek 
miesta planéty. Využitie najnovších technológií sa podieľa na skvalitňovaní verejných služieb, 
zvyšovaní transparentnosti a mnohým daňovým orgánom umožňuje rozšírenie daňovej základne, čo 
má  priaznivý vplyv na makroekonomiku," uviedol Augusto Lopez Claros, riaditeľ sekcie pre globálnych 
indikátorov a analýz skupiny Svetovej banky.   

Podľa správy Paying Taxes 2014 predstavuje celkové daňové a odvodové zaťaženie stredne veľkého 
podniku v priemere 43,1% zo zisku, pričom podnik vykoná 26,7 platieb a na splnenie svojich daňových 
a odvodových povinností potrebuje 268 hodín.  



 „Reforma daňového systému je zásadnou otázkou a štúdia poukazuje na skutočnosť, že dôležitou 
v tomto smere nie je len daň z príjmov právnických osôb. Je tiež dôležité rozhodnúť o tom, ktoré osoby 
majú byť zdanené, akým spôsobom a v akej výške,” povedal Andrew Packman, svetový líder PwC pre 
daňovú transparentnosť a celkové daňové odvody. „Trendy v medzinárodnom daňovom prostredí, ako 
je globalizácia podnikania, zvyšovanie konkurencie medzi krajinami čo sa týka daňových príjmov a 
zvyšovanie podielu nehmotných aktív, ako sú obchodné známky, softvér a know-how, na aktívach 
spoločnosti, si vyžadujú modernizáciu daňových systémov vo všetkých krajinách, tak aby vyhovovali 
súčasným potrebám.” 

Štúdia Paying Taxes 2014 pracuje s informáciami o všetkých daniach a odvodoch, ktoré musí stredne 
veľká firma zaplatiť v danom roku. Dane a odvody zahŕňajú daň zo zisku (v SR daň z príjmov 
právnických osôb), odvody a dane z miezd platené zamestnávateľom, majetkové dane, daň z prevodu 
majetku, daň z dividend, daň z kapitálového príjmu, daň z finančných operácií, daň z likvidácie odpadu, 
daň z motorových vozidiel a cestnú daň a ostatné drobné dane a poplatky. 

 
Umiestnenie Slovenska v tohtoročnej štúdii Paying Taxes 
 
Mária Malovcová, senior manažérka PwC na Slovensku, komentuje umiestnenie Slovenska: 
 
„Slovensko v tohtoročnom rebríčku obstálo v konkurencii okolitých krajín V4 najlepšie (Poľsko 113., ČR 122., 
Maďarsko 124.), a i keď si v porovnaní s minulým rokom pohoršilo o 2 miesta, v kontexte reštriktívnych 
konsolidačných opatrení jednotlivých štátov môžeme povedať, že pokles v celkovom rebríčku je nevýznamný. 
Je však potrebné tiež dodať, že tento mierny pokles v rebríčku je indikátorom, že niektoré krajiny toho pri 
reforme svojich daňových systémov v sledovanom období stihli urobiť viac než my.” 
 

Celkové umiestnenie v rebríčku Paying Taxes 

Slovenská republika Celkové umiestnenie 

Paying Taxes 2014 102 

Paying Taxes 2013 100 

Paying Taxes 2012 129 

Paying Taxes 2011 122 

Paying Taxes 2010 119 

 

 
  



 
 

Daňové platby 

 Počet platieb 

Slovenská republika 
Celkový počet 

platieb 
DPPO 

Daň z objemu 

miezd 
Ostatné dane 

Paying Taxes 2014 20 1 1 18 

Paying Taxes 2013 20 1 1 18 

 
Čas vynaložený na splnenie si daňovej povinnosti 

 Počet hodín 

Slovenská republika Celkový čas Čas na DPPO 
Čas na odvody 

zo mzdy 

Čas na spotrebné 

dane 

Paying Taxes 2014 207 42 62 103 

Paying Taxes 2013  207 42 62 103 

 

Celková daňová sadzba 

 Celková daňová sadzba 

Slovenská republika 
Celková daňová 

sadzba 
DPPO Odvody zo mzdy Ostatné dane 

Paying Taxes 2014 47,2% 7,0% 39,6% 0,6% 

Paying Taxes 2013 47,9% 6,8% 39,6% 1,5% 

 

Regionálne detaily – Európska únia a Európske združenie voľného obchodu (EFTA)1 
 

 Priemerná celková sadzba dane pre modelovú firmu v regióne EÚ a EFTA predstavuje 41,1%, čo je tesne 
pod celosvetovým priemerom (43,1%). 

 

 Za posledné dva roky sa celková sadzba dane a čas potrebný na splnenie si daňovej povinnosti nezmenili, 
avšak počet platieb naďalej klesal. 

 

 Daň z miezd sa v regióne naďalej najväčšou mierou podieľa na celkovej sadzbe dane (65%). Na splnenie 
daňovej povinnosti v súvislosti s touto daňou je potrebné vynaložiť najviac času (48%). Na počte platieb sa 
však podieľa iba 24%. 

 

 Priemerný čas potrebný na splnenie si daňovej povinnosti predstavuje v tomto regióne 179 hodín, čo je 89 
hodín pod svetovým priemerom, a je najnižší zo všetkých regiónov, okrem Stredného Východu. 

 

 Priemerný počet daňových platieb v tomto regióne dosahuje výšku 13,1 a je po Severnej Amerike druhým 
najnižším. Toto nízke číslo sa podarilo dosiahnuť najmä vďaka všeobecnému využívaniu podávania 
daňových priznaní a úhrady väčšiny daní elektronickou formou. 

 

 Počet daňových platieb za celú dobu realizáciu štúdie takisto v regióne ustavične klesal, celkovo o 9,3 
platby. Za deväť rokov sa práve elektronická forma podávania daňových priznaní najväčšou mierou 
podieľala na celkovom poklese tohto indikátora v regióne. 

 

                                                             
1 Európska únia a Európske združenie voľného obchodu (EÚ & EFTA). Do našej analýzy EÚ & EFTA sme zahrnuli tieto krajiny: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátvsko, Cyprus; 

Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta; Holandsko, Nórsko, Poľsko, 
Portugalsko; Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. 
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Poznámky pre vydavateľa 

 

O štúdii Paying Taxes 

Štúdia Paying Taxes je súčasťou projektu o podnikaní Doing Business, ktorý pracuje s „modelovou“ 
spoločnosťou. Modelová spoločnosť je domácou výrobnou a maloobchodnou firmou strednej veľkosti, 
ktorá je vybraná zámerne tak, aby sa s jej podnikateľskou činnosťou mohli stotožniť firmy na celom 
svete. Je daná štandardná vzorka faktov, takže generované daňové ukazovatele možno porovnávať 
v rozličných odlišných ekonomikách bez toho, aby boli výrazne deformované stimulmi a úľavami pre 
špecifické odvetvia. Ide o jednoduchý domáci podnikateľský subjekt kvôli tomu, aby ťažisko výsledkov 
spočívalo výlučne na lokálnom daňovom systéme. 

Edícia Paying Taxes 2014 bola spracovaná v období od júna 2012 do júna 2013, pričom vychádzala 
z legislatívy platnej k 31.12.2012.Viac informácií o štúdii Paying Taxes nájdete na stránke 
www.pwc.com/payingtaxes. 

Ročná správa Paying Taxes vychádza z informácií v štúdii skupiny Svetovej banky Doing Business, z kapitoly 
Paying Taxes. Viac informácií o štúdii Doing Business nájdete na stránke www.doingbusiness.org. 
 

O PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou firiem v 157 

krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a 

poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je 
samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 

 

O skupine Svetovej Banky 

Skupina Svetovej Banky je jedným z najväčších svetových zdrojov financovania a poznatkov pre rozvojové 

krajiny. Tvorí ju päť úzko prepojených inštitúcií: Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD), 

Medzinárodné združenie pre rozvoj (IDA), Medzinárodná finančná korporácia (IFC), Mnohostranná agentúra 

pre investičné záruky (MIGA) a Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (ICSID). Každá 

inštitúcia zohráva inú úlohu v poslaní bojovať proti chudobe a zlepšovať životný štandard obyvateľov 

rozvojového sveta. Viac informácii nájdete na stránkach www.worldbank.org, www.miga.org a www.ifc.org. 
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