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ABSTRACT 

Within the frame of the research on this matter, we came out form the existing functional 

organizational structures and  tax administration systems not only in Slovakia but also in 

Hungary, Poland, Czech Republic and Slovenia, whereas the fundamental prerequisite of  

investigation was increasing efficiency of the system globally.  On the basis of trend analysis 

we assume that upcoming reform of Tax and Customs administration will significantly 

contribute to the increasing efficiency of the system and in the end to the  positive perception 

of  taxes as a socially unpopular obligations.  
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ABSTRAKT/SÚHRN 

V rámci výskumu danej problematiky sme vychádzali z existujúcich funkčných 

organizačných štruktúr a systémov daňových a colných správ nielen na Slovensku, ale aj 

v Maďarsku, Poľsku, Česku a Slovinsku, pričom základným predpokladom skúmania bolo 

zvýšenie efektivity systému ako celku. Na základe analýzy trendov predpokladáme, že 

pripravovaná reforma daňovej a colnej správy, výrazne prispeje k zvýšeniu efektivity systému 

a v konečnom dôsledku aj k pozitívnemu vnímaniu daní, ako spoločensky nepopulárnych 

povinností.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Dane, daňová reforma, daňová správa, efektívnosť.     
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ÚVOD 

 

Manažment finančnej správy na Slovensku sa riadi princípmi zavedenými po roku 1989. 

Aj napriek snahe posledných rokov o znižovanie počtu zamestnancov, systém daňovej správy 

na Slovensku možno považovať za neefektívny v zmysle zvyšovania konkurencieschopnosti 

štátu. Všeobecnou tendenciou súčasnosti je sťažovať sa na nepružný, neochotný byrokratický 

aparát, čo prináša neochotu plniť daňovú povinnosť zo strany občanov a čoraz striktnejšie 

opatrenia zo strany štátu. Tento stav v konečnom dôsledku vedie k spomínanému znižovaniu 

konkurencieschopnosti štátu a znižovaniu jeho dôveryhodnosti.  

Skúmanie finančnej správy Slovenska musíme vnímať v širšom kontexte. Potrebné je 

pritom vychádzať z existujúcich funkčných organizačných štruktúr a systémov daňových 

a colných úradov na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách ako napríklad v Maďarsku, 

Poľsku, Česku či  Slovinsku, pričom si myslíme, že existuje objektívna potreba zmeny 

organizačnej štruktúry, resp. jej optimalizácie, ako aj zavedenie marketingových princípov 

v oblasti orientácie na zákazníka pre dosiahnutie pozitívneho obrazu daňovej správy v očiach 

verejnosti. Predpokladáme, že pripravovaná reforma daňovej a colnej správy na finančnú 

správu,výrazne prispeje k zvýšeniu efektivity systému a v konečnom dôsledku aj k 

pozitívnemu vnímaniu daní, ako spoločensky nepopulárnych povinností. 

 

1  DANE A ICH VÝCHODISKÁ 

 

Dobrý daňový systém by mal prinášať štátnej pokladnici dostatočné výnosy, nemal by 

byť administratívnou záťažou a musí byť dostatočne transparentný. Jeho úlohou je 

homogénne rozložiť daňové zaťaženie. Optimálny daňový systém kladie dôraz na dva 

aspekty: spravodlivosť a efektívnosť. 

Dane od svojho vzniku až po súčasnosť súviseli s rozvojom štátnych a politických 

zriadení, reflektovali zmeny ľudskej spoločnosti, názorových prúdov, hospodársku a 

ekonomickú vyspelosť jednotlivých krajín. Faktom však zostáva, že dane – v rôznych 

podobách existovali už v dávnej minulosti a budú existovať stále, pre ich nezastupiteľnú 

úlohu pri fungovaní ekonomiky štátu, ale aj štátu ako celku. 

Dane, daňové zákony a colné zákony sa priamo – viac, či menej týkajú každej osoby a jej 

financií. Určujú kedy, komu a za čo musíme odviesť daň, ale tiež určujú, čo je od daní 

oslobodené a nezdaňuje sa. Ich ustavičný vývoj je živým dôkazom toho, že  daňový systém sa 

v žiadnej  krajine  nemôže absolútne uzavrieť. 
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Hlavnou úlohou pri vytváraní daňového systému je vytvorenie takého systému, ktorý by 

umožnil sústrediť dostatok finančných prostriedkov potrebných na plnenie nevyhnutných 

funkcií štátu a regiónov, a zároveň ponechanie dostatku finančných zdrojov ekonomickým 

subjektom na ich život a rozvoj. Dôležitosť daní spočíva najmä v tom, že predstavujú hlavný 

zdroj štátnych príjmov. Existovali skôr ako najdôležitejšia zložka sústavy verejných 

rozpočtov, to znamená samotný štátny rozpočet, ktorý sa spolu s príjmami z daní všeobecne 

považuje za významný nástroj vlády a štátnej politiky, ktorý táto využíva na realizáciu jej 

ekonomických cieľov a úloh. Daňový systém korešponduje s hospodárskou a politickou 

organizáciou štátu – jeho vládou a v neposlednom rade aj s momentálne vládnucim 

politickým prúdom. Slovensko je v etape vývoja, kedy sa snaží dostať na ekonomickú úroveň 

štátov Európskej  únie a zároveň im, vytváraním príťažlivého obchodného prostredia, úspešne 

konkurovať. Na splnenie tohto cieľa je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky 

podnikateľského prostredia,  k čomu výrazne prispieva aj daňový systém krajiny.   

Dane sú najdôležitejším neúverovým verejným príjmom. Existuje mnoho správnych 

a výstižných definícií, ktoré opisujú dane z dvoch rôznych hľadísk. Z  formálno-právnej 

stránky ich môžeme chápať ako „povinné, zákonom určené platby, ktoré daňové subjekty 

platia a odvádzajú v presne určenej výške a stanovených lehotách do príslušného verejného 

rozpočtu.“. (RAŠNER, J., RAJNOHA 2007)  

Takéto vymedzenie pojmu súvisí s charakteristickými znakmi daňových zákonov a ústavy, 

avšak pre účely ekonomickej daňovej teórie nie je postačujúce a je potrebné ho rozšíriť 

o ekonomický pohľad. Z ekonomicko-finančného hľadiska „daň predstavuje fiškálny vzťah 

medzi daňovým subjektom a štátom, ktorý využíva vláda na vytýčenie svojich cieľov“. 

(SCHULTZOVÁ, A. 2002.) Z tohto pohľadu predstavujú dane finančné vzťahy, pre ktoré je 

typická nenávratnosť a jednostrannosť, zároveň však tieto tvrdenia naznačujú potrebu 

definovať dane aj z hľadiska filozofie, čo vytvorí priestor pre skúmanie kvalitatívnych 

znakov. 

 

2  SÚSTAVA DANÍ NA SLOVENSKU                                                                                                                  

Sústava daní Slovenskej republiky zahŕňa dane, ktoré sa vyberajú na území Slovenskej 

republiky a je členená podľa predmetu zdanenia, čo zodpovedá daňovému určeniu. 

Dôchodkové dane:                                                                            

daň z príjmov  (upravená zák. č. 595/2003 Z.z.)  

- fyzických osôb 
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- právnických osôb 

Uvedené typy daní sú príjmom štátneho rozpočtu a je prerozdeľovaná v prospech územného 

rozpočtu VÚC, miest a obcí. Dane z príjmov vytvárajú priestor pre vstup zahraničného 

investora na náš vnútorný trh a podporujú jeho vstup do ekonomického systému, ktorý však  

súčasne vyvoláva tlak na odčerpávanie daňových príjmov formou poskytovaných 

investičných stimulov.  

Paušálna daň z príjmov neznamená pre všetkých daňovníkov, najmä v podnikateľskej sfére, 

prínos, čo sa týka malých živnostníkov, ktorým bola novelou zákona zrušená nízka paušálna 

sadzba a skupiny tých podnikateľov, ktorých objem príjmov je nízky. Nepriaznivý je aj vplyv 

na príjmy FO podľa § 5 zákona o dani z príjmov, pretože zrušenie daňových pásiem u 

nízkopríjmových skupín viedlo k zvýšeniu minimálnej sadzby z 12%  na 19%. 

Dane z majetku  (upravené zák. č. 582/2004 Z.z.): 

- daň z nehnuteľností - zo stavieb 

- daň z pozemkov 

- daň z bytov a nebytových priestorov 

- daň z motorových vozidiel 

- daň za psa 

- daň za užívanie verejného priestranstva 

- daň za ubytovanie 

- daň za predajné automaty 

- daň za nevýherné hracie automaty 

- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla do historickej časti mesta 

- daň za jadrové zariadenie (má špecifický charakter, je diferencovane stanovená formou 

jednorazového poplatku)  

- podľa uvedeného zákona sa platia  i miestne poplatky - poplatky za   komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

     Koncepcia presadená v zahrnutí miestnych daní do daňovej sústavy priniesla zmeny z 

pohľadu daňového určenia. Považujeme za pozitívne, že správcom týchto daní sa stali mestá a 

obce, ktoré využívajú príjmy na rozvoj miest a obcí. Miera daňového zaťaženia je pomerne 

nízka a zodpovedá platobnej schopnosti daňovníka. V porovnaní s majetkovými daňami v 

ekonomicky vyspelých krajinách sú tieto dane nižšie, čo spôsobuje, že ich podiel na 

financovaní potrieb obce nie je dostatočný a v niektorých prípadoch aj nespravodlivý. 

Odporúčanie Medzinárodného menového fondu (MMF), aby sme rozmýšľali o zavedení 

kapitálovej dani ( o tejto problematike v inej publikácii). Týka sa to  metodiky výpočtu - ide 

najmä o výpočet plošnej výmery viacpodlažných budov.                                                               
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     Základné druhy daní  nie sú plne harmonizované s daňami EÚ, či už ide o daňovú 

štruktúru alebo daňovú kvótu a znamená to určitý odklon v tendenciách daňového zaťaženia 

daňovníkov SR. 

Dane zo spotreby (predaja):                                                                     

- daň  z pridanej hodnoty (upravená zák. č. 222/2004 Z.z.)  

- spotrebné dane  

 z vína  (upravená zák. č. 104/2004 Z.z.)  

 z piva   (upravená zák. č. 107/2004 Z.z.)  

 z liehu  (upravená zák. č. 105/2004 Z.z.)  

 z tabakových (upravená zák. č. 106/2004)  

 z minerálneho oleja (upravená zák. č. 98/2004 Z.z.)  

                                                                                                                 

3  EFEKTÍVNOSŤ AKO KRITÉRIUM OPTIMÁLNEHO SYSTÉMU     

                             

     „Efektívnosť daňového systému sa hodnotí podľa jeho vplyvu na správanie spotrebiteľov, 

vplyvu na finančný systém a vplyvu na všeobecnú rovnováhu.“ (STIGLITZ, J. E. 1997).  

Môžeme teda  z finančno – ekonomického hľadiska konštatovať, že efektívnosť systému 

závisí od priamych a nepriamych (vyvolaných) administratívnych nákladov a od veľkosti 

nadmerného daňového bremena (mŕtva strata dane).                                                                                                         

                                                                                                                    

Priame administratívne náklady zdanenia 

 Takmer v každej odbornej literatúre venovanej problematike administratívnych nákladov , 

napr. Musgrave (1994), Stiglitz (1997), Wright – Nemec (1997), Kubátová (2003), Široký 

(2003), sú priame administratívne  náklady zdanenia vymedzené ako náklady vlády, ktoré 

súvisia s výberom daní. Vítková a Půbal (2004) uvádzajú niekoľko hľadísk skúmania 

administratívnych nákladov zdanenia. Ich prehľad je uvedený v nasledujúcej Tabuľke 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Tabuľka 1: Hľadiská skúmania administratívnych nákladov zdanenia 

A Časové hľadisko 

  - opakované administratívne náklady súvisiace s výberom daní 

  - mimoriadne administratívne náklady (nová daň alebo zásadná zmena zdanenia) 

   -nepravidelné náklady - správa poplatníka (začatie resp. ukončenie aktivity) 

B Hľadisko dopadu na príslušný ekonomický sektor 

  - administratívne náklady, ktoré nesie výlučne verejný sektor 

  - administratívne náklady, ktoré ovplyvňujú súkromný sektor 

C Hľadisko dopadu na príslušnú vládnu úroveň 

  - administratívne náklady, ktoré nesie centrálna vláda 

  - administratívne náklady, ktoré nesú subcentrálne vlády 

D Hľadisko druhu úradu verejnej správy, u ktorého náklady vznikajú 

  - príprava legislatívy na exekutívnej úrovni (ministerstvo) 

  - príprava a schvaľovanie legislatívy na parlamentnej úrovni 

  - vynucovanie dodržovania daňového práva 

E Chronológia vzniku daňových nákladov 

  - návrhy zákonov 

  - schvaľovanie 

  - implementácia daňovej legislatívy 

  - kontrola a donucovacie prostriedky 

F Hľadisko štruktúry administratívnych nákladov 

  - mzdy a poistné 

  - investície do hmotného majetku 

  - investície do ľudského kapitálu 

  - čas 

  - ostatné 

Zdroj: PUDIL, P. a kol. 2004. Zdanění a efektivnost. Praha : Eurolex Bohemia, s.4 

 

4  PRINCÍPY A CIELE PRIPRAVOVANEJ REFORMY 

 

     Koncepcia reformy má na zreteli princíp spravodlivosti, neutrálnosti, jednoduchosti a 

jednoznačnosti, účinnosti a vylúčenia duplicitného zdanenia. Už  analýzy Inštitútu finančnej 

politiky poukazujú na dôvody pre jasnú potrebu reformy: 

- zložitosť daňového práva – nezrozumiteľnosť  
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- veľa výnimiek, oslobodení, úľav spejúcich k spoločenskej neefektívnosti, keď výroba 

a spotreba nie je ovplyvňovaná ponukou a dopytom, ale aj daňovými zvýhodneniami a  

- variabilita určovania daňového základu, umožňuje optimalizáciu u daňovníka, čo zvyšuje 

administratívne náklady a znižuje možnosti kontroly. 

Z pohľadu manažmentu, aj skúmaní, organizácii ktoré sú predmetom tejto práce, môžeme za 

ďalšie dôvody pokladať: 

- zložitosť organizačnej štruktúry – duplicita funkcií a právomocí na centrálnej 

a regionálnej úrovni,  

- nákladný administratívny aparát finančnej správy (FS) 

- netransparentné projektové riadenie, znížená možnosť kontroly procesov 

- neochota daňovníkov dane platiť. 

 

     Zámerom Vlády SR v Programovom vyhlásení vlády SR je vykonať reformu daňovej 

správy tak, aby táto bola efektívnejšia, s cieľom metodicky pomôcť subjektom s dobrou 

daňovou disciplínou a odhaľovať subjekty, ktoré sa plateniu daní vyhýbajú, resp. páchajú 

daňové podvody. Cieľom je vytvoriť podmienky pre efektívnu koordináciu orgánov verejnej 

správy, garantovať prístup občanov prostredníctvom internetu a zabezpečiť prepojenie 

informačných systémov orgánov verejnej správy. Prioritnou úlohou MF SR je taktiež reforma 

colnej správy s víziou zjednotenia procesov výberu daní, ciel a odvodov. Reforma by sa mala  

uskutočniť teda v dvoch fázach: prvá zjednotí daňovú a colnú správu, ktorá už prebehla na 

zjednotení na finančnú správu a v druhej sa pristúpi k zjednoteniu daní, ciel a poistných 

odvodov, ktoré by malo prebehnúť k 1.1.2017. 

 

ZÁVER 

 

Systém daňovej správy sme v širšom slova zmysle definovali ako vzťah medzi občanom 

a štátom, ktorý je významným nástrojom politickej moci a fiškálnej politiky, zabezpečujúcim 

konkurencie schopnosť štátu. 

Zavedenie pripravovanej  reformy v FS SR spočíva v optimalizácii počtu DÚ, zmene 

organizačnej štruktúry, čo prinesie výraznú úsporu v  rámci ich rozpočtu. V ďalšej fáze je, 

zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov.   

Z manažérskeho hľadiska sú významné nasledujúce očakávania prínosov reformy: 

- lepšia správa pohľadávok štátu s možnosťou ich vzájomného započítania a silnejším 

postavením pri konkurzoch, 
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- optimalizácia počtu zamestnancov odstránením výkonu duplicitných činností a redukciou 

riadiacich miest, 

- zníženie nákladov na chod zlúčenej organizácie.  
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