Upozornenia od Finančnej správy SR
Bratislava, 23. november 2017
Informatívne upozorňovanie daňovníkov na nezrovnalosti v podaniach, kontrolných výkazoch
a informovanie o prípadných preplatkoch a nedoplatkoch sú pozitívnym krokom a firmám
uľahčia identifikovať a odstrániť administratívne chyby.
Miroslav Marcinčin – Slovenská komora daňových poradcov
Bude veľmi závisieť od zvolenej metodiky a kľúča, v ktorých prípadoch budú upozornenia
daňovníkom zasielané. Niektoré rozdiely medzi kontrolným výkazom a priznaním k DPH
vznikajú prirodzene v zmysle platných zákonov a pokynov. Rovnako daňové priznania k DPH
a daňové priznania k dani z príjmov nie sú natoľko previazané, aby zmena v daňovom priznaní
k jednej dani musela nevyhnutne viesť k zmene v daňovom priznaní v druhej dani.
Môže sa teda stať, že daňovník bude informatívne upozornený na nezrovnalosť a požiadaný
o overenie správnosti podaných daňových priznaní aj v prípade, ak sú daňové priznania úplne
správne. Aby neboli daňovníci zbytočne zneistení a zaťažení administratívou, je dôležité, aby
k takýmto situáciám dochádzalo čo najmenej. To zároveň zabezpečí, že daňovníci po čase
nestratia dôveru v takéto oznámenia a budú vedieť, že v prípade, ak im je doručené je vysoká
pravdepodobnosť, že naozaj pochybili.
Pri iných druhoch oznámení ako napríklad o nedoplatkoch alebo o preplatkoch takéto problémy
odpadajú. V týchto prípadoch by však bolo potrebné čo najskôr uviesť do života osobné konto
daňovníka, aby si mohol daňovník tieto informácie kedykoľvek on-line overiť na portály
finančnej správy.
Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že je dôležité, aby daňové subjekty dostávali od
Finančnej správy spätnú väzbu čo najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom. Do budúcnosti
očakávame, že Finančná správa bude čoraz viac elektronicky komunikovať a automatizovať
ďalšie procesy.
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