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ABSTRACT: This article is a reflection of some of the most recent changes in the tax area,
not only in relation to anticrisis measures taken by the Government of Slovak Republic and
their legitimacy in relation to the need to stabilize the legal certainty resulting from tax
legislation.

ýi chceme, alebo nie, dane sú integrálnou súþasĢou nášho života. Každá fyzická i právnická
osoba je reálne, alebo potenciálne daĖovým subjektom, ktorý je povinný podriadiĢ sa platným
daĖovým právnym predpisom, t.j. právnemu regulovaniu daĖovým právom. Práve daĖové
právo ako jedna z oblastí finanþného práva je tým komplexom hmotnoprávnych
a procesnoprávnych noriem, ktorých zmeny sú širokou verejnosĢou veĐmi citlivo vnímané.
Vyplýva to ako z imperatívneho vzĢahu realizovaného štátnym donútením, tak aj z ich
vnímania cez taký psychologický prvok akým je „daĖová spravodlivosĢ“. Na otázku, ako by
mala vyzeraĢ ideálna výška daní, by zrejme väþšina respondentov z radov bežných obþanov
odpovedala, že nulová. Toto prirodzene nie je možné. Existuje však všeobecná zhoda v tom,
že daĖový systém by mal byĢ spravodlivý. Znamená to, že každý daĖový poplatník by mal
platiĢ správny podiel nákladov vlády. Neexistuje však zhoda v tom, ako definovaĢ správny
podiel toho, þi onoho poplatníka.1 Rizikom je, že daĖový subjekt zaþne v prípade nevhodného
nastavenia daĖovej sústavy, resp. vnútornej konštrukcie jednotlivých daní, chápaĢ daĖovú
povinnosĢ ako neadekvátnu a jeho postupy môžu napokon vyústiĢ do daĖového úniku, ako
prirodzeného sebaobranného aktu úþelnej formy boja za daĖovú spravodlivosĢ.
V tejto súvislosti štát spravidla hĐadá optimálne proporcie medzi daĖovým zaĢažením
fyzických a právnických osôb a potrebami štátu na výdavky spojené s jeho riadnym a
bezporuchovým fungovaním. Pokúša sa vytvoriĢ stabilnú daĖovú sústavu a konštruovaĢ
jednotlivé dane tak, aby garantovali daĖovú jednoduchosĢ a spravodlivosĢ. Vybudovanie
optimálneho daĖového systému je však úlohou veĐmi Ģažkou. Súvisí to s tým, že iné
požiadavky na daĖový systém kladie štát, ktorý požaduje, aby tento bol schopný zabezpeþiĢ
potreby štátnych výdavkov (politický a ekonomický aspekt) a iné samozrejme daĖové
subjekty, ktoré kladú na daĖový systém požiadavku únosnosti a þo najmenšieho daĖového
zaĢaženia: Dane sa už dávno stali jedným z rozhodujúcich nástrojov politickej moci2 a aj keć
úloha práva v daĖovej oblasti bola z hĐadiska stabilizovanosti vždy rozhodujúca, takmer vždy
bola determinovaná ekonomickými záujmami zákonodarcu, resp. záujmami skupiny
ovládajúcej þinnosĢ zákonodarného orgánu.3
Dynamika zmien súvisiaca s normotvornou þinnosĢou v oblasti daĖového práva je
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zásadné daĖové reformy v rokoch 1993 a 2004 samy osebe priniesli pomerne rozsiahle
a v mnohých aspektoch nesporne pozitívne zmeny. Pozitívne možno hodnotiĢ predovšetkým
skutoþnosĢ, že uvedené daĖové reformy aplikovali množstvo nových konštrukþných prvkov,
ktorých cieĐom bolo vybudovaĢ efektívnu, spravodlivú, stabilnú a súþasne prispôsobivú
daĖovú sústavu, avšak na druhej strane musíme podotknúĢ, že súþasný trend permanentnej
novelizácie právnych predpisov neprispieva k právnej istote obþanov – daĖovníkov, ba možno
povedaĢ, že svojim spôsobom ju priam „devalvuje“. Niet pochýb, že mnohé novely boli
prijaté, resp. sa prijímajú v dôsledku objektívnych príþin spoþívajúcich v harmonizácii
vnútroštátneho práva s právom Európskej únie þi v dôsledku súþasnej finanþnej krízy, no
mnohokrát sú prijímané aj v dôsledku zlyhania právnej teórie, alebo praktického práva. Bez
ohĐadu na konkrétne príþiny je takýto stav pre spoloþnosĢ nežiadúci. Len zákon þ. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ćalej len zákon o dani z príjmov), ktorý sa dotýka najširšieho spektra daĖových subjektov
bol od svojho prijatia v roku 2003 v niektorých ustanoveniach zmenený 28 krát a ani
základný procesno právny predpis regulujúci spoloþenské vzĢahy v predmetnej oblasti, t.j.
zákon þ. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na tom nie je o niþ lepšie, kećže tento bol
od nadobudnutia úþinnosti novelizovaný až 48 krát. ýasté, aj keć vo väþšine prípadov nie
príliš rozsiahle zmeny daĖových predpisov nielenže vyvolávajú nejasnosti vo výklade (hoci
paradoxne práve nejasnosti bývajú nezriedka ich dôvodom) a napokon aj v ich samotnom
uplatĖovaní, ale celkovo narúšajú aj koncepciu daĖového plánovania a znemožĖujú daĖovým
subjektom odhad reálnych daĖových rizík. Výsledkom je potom riziko vzniku
dodatoþných, þasto nezanedbateĐných nákladov vyplývajúcich z takýchto zmien, nezriedka aj
ako dôsledok daĖových kontrol.
Spoloþenská objednávka je tým impulzom, ktorý vo všeobecnosti posúva tú ktorú daĖovo
právnu normu resp. celý daĖovo právny predpis do v mnohých prípadoch diskutabilnej
roviny. Napríklad spomínaný zákon o dani z príjmov oproti predchádzajúcej právnej úprave
znížil poþet odpisových skupín z piatich na štyri a zmenil postupy pri rovnomernom
odpisovaní, þo boli t.þ. daĖové subjekty povinné aplikovaĢ na všetok odpisovaný majetok.
Okamžitým impulzom pre zmeny pravidiel v duchu podpory podnikania je hospodárska
kríza, resp. jej dôsledky. Nový uhol pohĐadu vedie k tomu, že vláda aktuálne prijíma
opatrenia na boj s krízou a neváha presadzovaĢ ad hoc zmeny v daĖových zákonoch,
z ktorých mnohé sú len doþasného charakteru, þasto pôsobia retroaktívne a v koneþnom
dôsledku nie je ani celkom jasné þi budú vôbec efektívne. V aktuálnej novele uvedeného
zákona s úþinnosĢou od 1.3.2009 opäĢ došlo k presunutiu niektorých druhov hmotného
majetku do nižších odpisových skupín, zavedeniu samostatného odpisovania oddeliteĐných
súþastí hmotného majetku, ako aj zvýšeniu hranice pre odpisovanie jednotlivých druhov
majetku. Je len otázne do akej miery bude zámer zákonodarcu podporiĢ takýmto spôsobom
malých a stredných podnikateĐov pochopený a þi nebude skôr vnímaný ako opätovné
zvýšenie administratívnych a s tým súvisiacich dodatoþných finanþných nárokov na dané
subjekty.
Pozrime sa ćalej na príjmy fyzických osôb. Novelami zákona o dani z príjmov z decembra
2008 a februára 2009 sa na prechodné obdobie dvoch rokov (2009 a 2010) zvýšila
nezdaniteĐná þasĢ základu dane na daĖovníka na 22,5 násobok životného minima4
(4 025,70 €) platného k 1.januáru aktuálneho kalendárneho roka oproti pôvodnému 19,2
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násobku (3 435,27 €), pri súþasnom znížení hranice roþných príjmov pre krátenie
nezdaniteĐnej þasti základu dane (tzv. „milionárska daĖ“) z pôvodného 100 násobku platného
životného minima na 86 násobok platného životného minima .
ZD5  15 387,12 €
ZD > 15 387,12€ > 176 X ŽM
ZD > 31 489,92 €

NýZD = 4 025,70€

NýZD = ( 44 x ŽM ) – ( ZD : 4 )
NýZD = 0 €

Uvedené opatrenia boli prijaté s cieĐom stimulovaĢ nezamestnaných aby si hĐadali prácu
a motivovaĢ zamestnaných udržaĢ sa na trhu práce aj pri nízkom príjme. Nazdávame sa, že
splnenie úþelu týchto zmien je viac než diskutabilné, nakoĐko zamestnanosĢ je v týchto dĖoch
viac v rukách zamestnávateĐov ako zamestnancov a tým sa opäĢ sa dostávame k otázke
hektiky (unáhlenej ad hoc právnej úprave) a nesystémovosti þi už normotvornej alebo
aplikaþnej praxe. Už dnes totiž vieme že výpadok spomínaných príjmov v štátnom rozpoþte v
rokoch 2009 a 2010 vo významnej miere ovplyvní decentralizované rozpoþty. PodĐa zákona
NR SR þ. 564/2004 Z.z. o rozpoþtovom urþení výnosu dane z príjmov územnej samospráve6,
ktorý upravuje rozpoþtové urþenie, termíny poukazovania, spôsob rozdeĐovania a
poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpoþtov obcí a rozpoþtov vyšších
územných celkov (s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou) sa totiž celkový
výnos dane z príjmu fyzických osôb prerozdeĐuje medzi obce a samosprávne kraje
jednoznaþne stanoveným percentuálnym podielom : obce 70,3 % výnosu v danom
rozpoþtovom roku, vyššie územné celky 23,5 %.7
NesystémovosĢ tohto kroku spoþíva predovšetkým v skutoþnosti, že štát na jednej strane síce
veĐkoryso deklaruje záujem participovaĢ na riešení finanþnej situácie nízkopríjmovej skupiny
obyvateĐstva napr. spomínaným znížením ich daĖového zaĢaženia, na strane druhej však
vytvára tlak na príjmovú stránku rozpoþtu územných celkov, þím vytvára priestor na
potencionálne zvýšenie sadzby miestnych daní a poplatkov za úþelom vykrytia
nepredpokladaných výpadkov v ich rozpoþte. Štát sa takto pasuje do pozície „SpasiteĐa“, kým
územné samosprávne celky sú takýmto spôsobom chtiac alebo nechtiac postavené do pozície
akýchsi „vykorisĢovateĐov“. Dôležité však je, že koneþný efekt takéhoto protikrízového
opatrenia nemusí bezpodmieneþne priniesĢ pozitívnu zmenu spoþívajúcu v zlepšení finanþnej
situácie nízkopríjmovej skupiny obyvateĐstva. Naopak, môže viesĢ k vytváraniu zbytoþného
napätia medzi štátnou správou a územnou samosprávou a k destabilizácii daĖovo právnych
predpisov, ktoré sa v dôsledku príliš þastých zmien stávajú pre bežného obþana neprehĐadné
a zložité. Znižuje sa tým miera ich právnej istoty a presvedþenie o potrebnosti þi úþelnosti
zákonov, ktorá je ale základným predpokladom každého efektívne fungujúceho právneho
štátu.
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ZÁVER
DaĖové právo, musí byĢ zrozumiteĐné, aby sa nestalo doménou úzkej skupiny odborníkov.
Zaiste, niektoré þiastkové otázky, ktoré sa riešili legislatívne znamenali urþitý posun pri
odstraĖovaní nedostatkov v daĖovej sústave a nechceme ich v žiadnom prípade bagatelizovaĢ.
Skôr ide o to nastoliĢ otázku þi by každá zmena v tomto smere nemala predsa len vyplývaĢ zo
všeobecného konsenzu.
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