Priority Daňového výboru
Americkej obchodnej komory v SR
na rok 2016
Americká obchodná komora v SR (AmCham) združuje viac ako 330 slovenských, amerických a iných
zahraničných spoločností podnikajúcich na Slovensku, ktoré generujú približne 20 percent slovenského HDP.
Na pôde AmCham funguje expertný Daňový výbor, združujúci odborníkov v oblastí daní v rámci širokej škály
členských členskej základne – od zástupcov konzultačných a poradenských spoločností po finančných
riaditeľov a daňových odborníkov výrobných spoločností ako aj podnikov z oblasti služieb aj obchodu.
Členovia Daňového výboru majú preto mimoriadny záujem o konštruktívny dialóg so všetkými relevantnými
organizáciami verejnej správy ako aj profesnými združeniami a komorami na témy týkajúce sa daňového
systému. Využívajúc expertízu našich členských spoločností v daňovo-právnej oblasti by sme radi prispeli k
tvorbe zdravého podnikateľského prostredia, ktoré by pozitívne ovplyvnilo vývoj existujúcich investícií na
Slovensku a zároveň podporilo prílev nových. Radi by sme preto v tejto súvislosti predstavili základné priority
Daňového výboru Americkej obchodnej komory v SR pre rok 2016:

1. Zvýšenie právnej istoty a
dôvery medzi daňovou
správou a podnikateľskou
sférou
Opatrenia smerujúce k zvýšeniu dôvery medzi
daňovou správou a podnikateľskou sférou, ako aj
k zvýšeniu právnej istoty daňovníkov, sú
celosvetovým trendom. Cieľom je predchádzať
sporom, ktoré sú pre obe strany nákladné a časovo
náročné. Za opatrenia, ktoré by prispeli k zvýšeniu
právnej istoty daňovníkov plniacich si svoje
povinnosti voči štátu, ako aj prehĺbili dôveru medzi
daňovou správou a podnikateľskou sférou,
považujeme napríklad nasledovné:

Záväzné stanoviská
Vítame zavedenie inštitútu záväzného stanoviska
ako pozitívny krok smerom k budovaniu právnej
istoty, ktorá je nesmierne dôležitým aspektom pre
stabilné podnikateľské prostredie a zvýšenie
atraktívnosti krajiny pre zahraničných investorov.
Očakávame však, že FR SR v spolupráci s MF SR
zabezpečí funkčnejší a efektívnejší systém
fungovania tohto inštitútu, ktorý je v platnosti od
1.9.2014. Daňový výbor v júni 2015 predstavil
zástupcom MF SR a FR SR výsledky prieskumu na
tému záväzných medzi svojimi členmi a pozitívne
vnímal rozšírenie tohto inštitútu. Pre efektívne
fungovanie tohto inštitútu však považujeme za
podstatné dostatočne rozšíriť rozsah predmetných
oblastí.

Plán pravidiel legislatívnych zmien v daňovej a
účtovnej legislatíve

Zavedenie
spoločností

Podnikateľská sféra a daňoví špecialisti oceňujú, že
sa komunikácia pri legislatívnom procese v oblasti
daňovej a účtovnej legislatívy zlepšuje. Avšak aj
napriek týmto pozitívnym príkladom slovenské
podnikateľské prostredie registruje zmeny v
slovenskej daňovej a účtovnej legislatíve, ktoré sú
často schvaľované Národnou radou SR krátko pred
ich
právnou
účinnosťou,
čo
spôsobuje
podnikateľským subjektom ťažkosti pri adaptácii
ich systémov. Ako kľúčové vnímame zabezpečenie
dostatočného legisvakačného obdobia. Preto
považujeme za nevyhnutné vytvorenie plánu
legislatívnych zmien v oblastí daní a ciel a budeme
podporovať snahy smerujúce k tomuto riešeniu.

V dôsledku globalizácie svetovej ekonomiky a
dôrazu na znižovanie administratívnych nákladov
využíva prevažná väčšina medzinárodných
koncernov v súčasnosti tzv. holdingové
spoločnosti, poslaním ktorých je, okrem iného,
zabezpečovanie administratívnej, finančnej a
manažérskej podpory ostatným spoločnostiam v
rámci koncernu, prípadne iné skupinové aktivity
pre koncern. V mnohých prípadoch ide o centrá
podnikových služieb, ktorých rozvoj je podľa
Programového vyhlásenia vlády jednou z priorít
vlády SR na roky 2016 – 2020, ktorá v júli 2016
schválila Koncepciu rozvoja centier podnikových
služieb. Podporujeme zavedenie legislatívnych
opatrení, ktoré by umožnili zakladanie
holdingových spoločností na Slovensku, nakoľko
tieto môžu mať pozitívny dopad na tvorbu
pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou a
dlhodobou udržateľnosťou, ako aj prispieť k
zvýšenie príjmov dane z príjmov, napríklad z
príjmov zamestnancov pracujúcich v holdingových
spoločnostiach.

Reforma systému daňových sankcií a pokút
Vítame snahy o uskutočnenie reformy systému
daňových sankcií a pokút. Považujeme za kľúčové,
aby sankcie v daňovej oblasti boli postavené na
princípe motivácie a preto vítame už uskutočnené
legislatívne zmeny (novelu zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní) v tejto oblasti. Vnímame to však len
ako prvý krok, pričom zastávame názor, aby sa
systém sankcií a pokút riešil koncepčne
a systematicky. Očakávame preto v tejto oblasti
prípravu ďalších legislatívnych zmien, pričom
vyjadrujeme záujem po odbornej stránke sa
aktívne zapájať do tohto procesu.

2. Zatraktívnenie Slovenska
ako lokality pre služby s
vyššou pridanou hodnotou
Podporujeme zavedenie efektívnej právnej úpravy,
ktorá prispeje k atraktivite slovenského
podnikateľského prostredia pre zahraničných
investorov, prispeje k vnímaniu Slovenska ako
krajiny s ekonomikou založenou na poskytovaní
služieb s vyššou pridanou hodnotou a bude mať
pozitívny dopad na tvorbu pracovných miest s
vysokou pridanou hodnotou a dlhodobou
udržateľnosťou. Budeme preto presadzovať
odbornú diskusiu s cieľom implementácie
nasledovných návrhov:

právnej

úpravy

holdingových

Oslobodenie zdanenia príjmov z predaja akcií
Navrhujeme zmeniť Zákon o dani z príjmov tak, aby
zisky z predaja kapitálových účastí v obchodných
spoločnostiach boli oslobodené od dane z príjmov
právnických osôb. Predajná (kúpna) cena
kapitálovej účasti v obchodnej spoločnosti
odzrkadľuje hodnotu doposiaľ nerozdelených
ziskov a hodnotu očakávaných ziskov, ktoré by
daná spoločnosť mala byť schopná vygenerovať
v budúcnosti.
Zdanenie
ziskov
z predaja
kapitálových účastí v obchodných spoločnostiach
preto v princípe vedie k dvojitému zdaneniu.
Predávajúci zdaňuje zisk z predaja účasti
v obchodnej spoločnosti, pričom však tento zisk je
ekonomicky odvodený od zisku zdaňovaného na
úrovni samotnej spoločnosti. Slovenský zákon
o dani z príjmov je založený na princípe, že príjem
sa zdaní len raz, a to vtedy, keď je realizovaný.
K ďalšiemu zdaneniu už raz zdaneného príjmu by
nemalo dochádzať.
Vzhľadom na to, že určitou formou oslobodenia
príjmov z predaja kapitálových akcií zaviedli do
svojich daňových systémov väčšina členských
štátov EÚ, drží väčšina zahraničných investorov
svoje kapitálové účasti v SR prostredníctvom

holdingových
spoločností
umiestnených
v krajinách, v ktorých je príjem z predaja
kapitálových účasti oslobodený od dani z príjmov
(napr. Holandsko, Cyprus, Česká republika a
Maďarsko). Navrhovaná zmena legislatívy by mala
zvýšiť
atraktivitu
a konkurencieschopnosť
Slovenska pre základ holdingových spoločností
a regionálnych riadiacich centier nadnárodných
koncernov, čo by mohlo mať aj pozitívny dopad na
štátny rozpočet a zamestnanosť.

Zvýhodnenie daňového zaťaženia IP (tzv. patent
boxy)
V súvislosti s podporou atraktivity slovenského
podnikateľského
prostredia
nielen
pre
zahraničných investorov navrhujeme zavedenie
režimu zvýhodneného daňového zaťaženia
držiteľov IP. Išlo by opatrenie plne v súlade
s navrhovanou iniciatívou NEXUS v rámci OECD
a požadovaným umiestnením výkonu výskumu
a vývoja v krajine, ktorá držiteľovi IP poskytuje
zvýhodnené zdanenie. Domnievame sa, takéto
opatrenie by viedlo k vyššej koncentráciu výskumu
a vývoja
v prípade
zavedenia
takéhoto
zvýhodneného režimu na Slovensku. Tým by sa
Slovensko posunulo do polohy ekonomiky
založenej na poskytovaní služieb s vyššou pridanou
hodnotou.

