Bezplatné stretnutie s daňovými poradcami v Košiciach

6. jún 2017 je deň daňovej slobody a my začíname pracovať sami na seba a nie na štát. Symbolicky práve v tento
deň môžete spoznať prácu daňových poradcov, diskutovať s nimi o problémoch a nechať si bezplatne poradiť.
11 daňových poradcov, členov Slovenskej komory daňových poradcov pozýva občanov aj firmy na diskusiu a
základné bezplatné daňové poradenstvo. Zistite ako Vám môžu daňoví poradcovia pomôcť.
príďte v utorok 6. júna 2017
od 9:00 do 13:00 hod.
Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach (Němcovej 7).
Okrem Košíc poskytujeme poradenstvo aj v iných mestách – v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Smižanoch,
Bratislave. Zoznam zapojených daňových poradcov nájdete na webe www.skdp.sk

Čo je deň daňovej slobody?
Podľa spoločnosti Deloitte pripadá tento rok tzv. deň daňovej slobody na 6. júna. Obrazne povedané, od tohto
dňa prestávame pracovať na štát a pracujeme sami na seba.
Deň daňovej slobody predstavuje jednoduchú, laicky zrozumiteľnú prezentáciu daňovej záťaže v ekonomike.
Metóda, ktorá sa používa na výpočet dňa daňovej slobody, rozdeľuje rok na dve časti v pomere
zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku.
Oproti minulým rokom sa situácia na Slovensku zhoršila. Tento rok pracujeme na štát o 8 dní dlhšie ako vlani.
Štátu odvádzame v priemere zhruba 43 centov z každého zarobeného eura. Je zrejmé, že daňové zaťaženie
z roka na rok rastie, a to napriek tomu, že sa nezvyšujú sadzby daní. Ide teda o nárast skrytého zdanenia.
Príkladom je rastúca mzda pri nezmenenej výške životného minima a teda nezmenenej výške nezdaniteľnej časti
na daňovníka. Podľa výpočtu spoločnosti Deloitte, z okolitých krajín sú na tom lepšie obyvatelia Poľska, ktorí na
štát pracujú iba do 24. mája 2017. Závidieť nám môžu susedia z Česka, ktorí na štát pracujú do 17.júna 2017
a Maďari až do 2. júla 2017.

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) je profesijná organizácia, ktorá združuje daňových poradcov
a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Našim cieľom je podporovať členov Komory v ich
profesii a poskytovať im odborné vzdelávanie. Podieľame sa na príprave legislatívy a snažíme sa ovplyvniť jej
výslednú podobu v prospech kvalitnejšieho podnikateľského prostredia.

