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Firmy vo svete zaznamenali celkovo nižšiu úroveň daňových 
nákladov i administratívnej náročnosti spojenej s plnením daňových 

povinností. Slovensko obsadilo 100. priečku v celkovom hodnotení 
systému platenia daní 

Washington, Bratislava, 20. novembra 2014 – Najnovšia štúdia, ktorú vydala skupina Svetovej banky 
v spolupráci s PwC, uvádza, že v medziročnom porovnaní sa zjednodušilo platenie daní u stredne 
veľkých spoločností vo všetkých častiach sveta. Podľa štúdie Paying Taxes 2015 sa čas, ktorý priemerná 
spoločnosť potrebuje na to, aby si splnila svoje daňové povinnosti, skrátil oproti predchádzajúcemu 
sledovanému obdobiu o štyri hodiny. Správa okrem toho uvádza, že sa znížila i celková suma, ktorú 
priemerná spoločnosť zaplatila na daniach, ako aj počet uskutočnených platieb. Tento trend vidno každý 
rok počas celého desaťročného obdobia, počas ktorého sa táto štúdia realizuje. 

Štúdia Paying Taxes 2015 uvádza, že u štandardnej spoločnosti, ktorá bola sledovaná, dosahuje celková 
sadzba dane (tak ako ju definuje metodika projektu Doing Business) v priemere výšku 40,9 % 
z obchodného zisku. Daná spoločnosť realizuje ročne priemerne 25,9 daňových platieb a venuje 264 
hodín tomu, aby si splnila daňové povinnosti. Za desať rokov, čo sa táto štúdia realizuje, urobilo aspoň 
raz významné zmeny svojho daňového systému celkovo 78 % zo 189 krajín, ktoré štúdia pokrýva. Za 
sledované desaťročie sa skrátil čas a znížil sa aj počet platieb potrebný na splnenie daňových 
požiadaviek a zároveň klesla aj celková sadzba dane. Najrýchlejšie tempo poklesu celkovej sadzby dane 
bolo zaznamenané počas finančnej krízy v rokoch 2008 - 2010, keď počas tohto obdobia predstavoval 
pokles v priemere 1,8 percentuálneho bodu za rok. V roku 2011 sa tempo poklesu začalo spomaľovať. 
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Priemerný čas, ktorý stredne veľkej spoločnosti trvá, kým podá všetky svoje daňové priznania, sa za 
desaťročie trvania štúdie skrátil celkovo takmer o týždeň a pol - tento výsledok odzrkadľuje zvýšené 
využívanie podávania daňových priznaní i realizácie daňových úhrad elektronickou formou vo všetkých 
častiach sveta. Z 379 daňových reforiem, ktoré sú zachytené v štúdiách Paying Taxes od roku 2004, sa 
105 týka elektronického podávania daňových priznaní. 

Odvtedy, čo bola prvýkrát zverejnená publikácia Doing Business, sa u 11 krajín s vyše 100 miliónmi 
obyvateľov po prvý raz analyzuje aj druhé mesto. Medzi týchto 11 ekonomík patria: Bangladéš, Brazília, 
Čína, India, Indonézia, Japonsko, Mexiko, Nigéria, Pakistan, Ruská federácia a Spojené štáty. V USA, 
kde bola správa zverejnená dnes, sú do analýzy zahrnuté mestá Los Angeles a New York, aby bolo 
možné urobiť vnútroštátne porovnanie. 

„Dane sú zdrojom finančných prostriedkov potrebných na udržateľné financovanie sociálnych programov 
a podporu ekonomického rastu. Politickí činitelia musia nájsť tú správnu rovnováhu medzi zvyšovaním 
celkových daňových príjmov a zabezpečením toho, aby sadzby dane a bremeno spojené s plnením 
daňových povinností firmy neodstrašovali, resp. neodrádzali ich od podnikateľských aktivít,“ vraví 
Augusto Lopez-Claros, direktor zo skupiny Svetovej banky. „Počas období hospodárskej recesie sa 
toto úsilie o nastolenie rovnováhy zintenzívňuje; niektoré verejné výdavky môžu stúpnuť, čím sa vytvára 
tlak na deficit verejných financií, takže je možné, že vlády budú musieť použiť daňovú politiku ako 
ekonomický stimul.“ 

„Najnovšie výsledky zo štúdie Paying Taxes ukazujú, že mnohé krajiny naďalej pokračujú v daňových 
reformách, no aj tak ich čaká ešte veľa práce na zefektívnení a zjednodušení daňových systémov,“ hovorí 
Andrew Packman, líder pre daňovú transparentnosť v PwC. „Daňová reforma ostane dôležitou témou 
pre vlády na celom svete aj niekoľko nasledujúcich rokov. Jednotlivé vlády sa tak budú musieť zaoberať 
návrhmi OECD na modernizáciu medzinárodného daňového systému, aby uspokojili potreby dnešného 
globalizovaného biznisu“. 

Štúdia Paying Taxes 2015 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 na sociálne zabezpečenie a dane z objemu miezd, ktoré uhrádza zamestnávateľ, 
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, cestnú daň a ostatné drobné dane a 
poplatky. 

Umiestnenie Slovenska v tohtoročnej štúdii Paying Taxes 

Slovensko v tomto ročníku štúdie obsadilo 100. priečku v celkovom hodnotení systému platenia daní 
a polepšilo si tak oproti minulému roku o dve priečky. Umiestnenie Slovenska komentuje Christiana 
Serugová, partner a líder daňového oddelenia PwC Slovensko: 
 
Čo je dôvodom zlepšenia umiestnenia Slovenska v rebríčku? 
„Je dôležité poznamenať, že štúdia Paying Taxes 2015 vychádza z legislatívy platnej k 31.12.2013.Tiež 
je potrebné uvedomiť si, že naše umiestnenie v rebríčku nie je ovplyvnené len vývojom a zmenami nášho 
vlastného daňového systému, ale aj zmenami v daňových systémoch ostatných krajín.“ 
 
Aké legislatívne opatrenia a zmeny by mohli napomôcť tomu, aby Slovensko svoju pozíciu 
v rebríčku zlepšilo? 
„S ohľadom na parametre krajín, ktoré sa v rebríčku umiestnili lepšie ako Slovensko, by mohli k zlepšeniu 
celkovej „daňovej známky“ Slovenska prispieť najmä zníženie daňového a odvodového zaťaženia práce, 
rozhodne nám pozíciu vylepší elektronizácia daňovej správy a pomohlo by aj zjednodušenie daňového 
systému, vrátane štruktúry daňových sadzieb. Očakávam, že v súvislosti so zavedením povinného 
elektronického podávania daňových priznaní k DPH od 1. januára 2014 sa pozícia Slovenska výrazne 
zlepši, keďže vykazovaný počet daňových platieb sa týmto podstatne zníži. Tento efekt sa však na 
umiestnení Slovenska prejaví až budúci rok, teda v ročníku Paying Taxes 2016.“ 
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Celkové umiestnenie v rebríčku Paying Taxes 

Slovenská republika Celkové umiestnenie 

Paying Taxes 2015 100 

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 2015 20 1 1 18 

Paying Taxes 2014 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 2015 207 42 62 103 

Paying Taxes 2014 207 42 62 103 

 

Celková daňová sadzba 

 Celková daňová sadzba 

Slovenská republika 
Celková daňová 

sadzba 
DPPO Odvody zo mzdy Ostatné dane 

Paying Taxes 2015 48,6 % 8,5 % 39,7 % 0,4 % 

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

 
 

KONIEC 
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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 2015 bola spracovaná v období od júna 2013 do júna 2014, pričom vychádzala 
z legislatívy platnej k 31.12.2013.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 195 000 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 zohráva kľúčovú úlohu v globálnej snahe skoncovať s extrémnou chudobou a 

podporiť spravodlivé rozdelenie prosperity. Tvorí ju päť inštitúcií: Svetová banka, vrátane Medzinárodnej 

banky pre obnovu a rozvoj (IBRD) a Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA); Medzinárodná finančná 

korporácia (IFC), Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (MIGA); a Medzinárodné centrum pre 

riešenie investičných sporov (ICSID). Tieto inštitúcie, ktoré navzájom spolupracujú vo vyše 100 krajinách, 

poskytujú financovanie, poradenstvo a iné riešenia, ktoré krajinám umožňujú venovať sa 

najnaliehavejším výzvam, ktoré podmieňujú ich ďalší rozvoj. Viac informácii nájdete na stránkach 

www.worldbank.org, www.miga.org a www.ifc.org. 

 

2014 PwC. Všetky práva vyhradené. 
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