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Miroslav Marcinčin – Slovenská komora daňových poradcov
V prípade, ak sa slovenské firmy a občania objavili v kauze Paradise Papers,
neznamená to automaticky, že ide o daňových podvodníkov. V krajinách
považovaných za daňové raje môžu mať svoje peniaze uložené legálne. Napríklad
môžu mať v týchto krajinách realizované investície alebo uložené finančné
prostriedky z legálnych zdrojov za účelom dosiahnutia určitej anonymity s ohľadom
na vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť svojich blízkych. Taktiež, ak podnikajú
v daňových rajoch prostredníctvom obchodných spoločností, neznamená to
automaticky, že podvádzajú. Samozrejme časť financií v daňových rajoch môže
pochádzať z daňových únikov alebo ide o snahu vyhnúť sa plateniu daní v domovskej
krajine.
Pri podnikaní v daňových rajoch z daňového pohľadu záleží najmä na tom, aby sa
ekonomická realita zhodovala s formálnym vykazovaním činností a majetku, za ktoré
príjmy do týchto daňových rajov firmám plynú, a aby tam tieto príjmy neboli
presúvane umelo. Informácie o majiteľoch účtov v daňových rajoch môžu byť
podkladom pre finančnú správu pri daňovej kontrole.
Slovenská komora daňových poradcov pripomína, že v súvislosti s prijatými alebo
plánovanými opatreniami v boji proti vyhýbaniu sa plateniu daní, je možné
predpokladať výraznejší útlm takýchto káuz. Na druhej strane žiaden z nástrojov
nedokáže úplne zabrániť existencii podvodov. SR sa aktívne podieľa na boji proti
vyhýbaniu sa platenieu daní. Príjmame európske a medzinárodne riešenia, ale máme
aj svoje vlastné lokálne riešenia, ako napríklad zvýšené dane na platby, ktoré smerujú
do nespolupracujúcich krajín. Aj pre slovenské firmy je tak v porovnaní s minulosťou
oveľa ťažšie obchádzať svoje daňové povinnosti. Daňoví poradcovia sa angažujú
v sfére legálneho daňového plánovania a optimalizácie a pomáhajú svojim klientom
správne si plniť daňové povinnosti.
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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.

