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Najlepšie hodnotené, teda spoľahlivé subjekty, získajú od Finančnej správy viaceré výhody. Slovenská
komora daňových poradcov navrhla niektoré benefity ako vhodnú motiváciu pre daňovníkov, aby získali
dobré hodnotenie v indexe daňovej spoľahlivosti.
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Bratislava, 11. december 2017
Finančná správa chce pre daňovníkov zaviesť Index
daňovej spoľahlivosti, teda akési hodnotenie subjektov.
Zohľadňovať sa majú desiatky rôznych kritérií v daňovej
a colnej oblasti.

Údaje získa Finančná správa zo svojho systému a na
základe toho ohodnotí subjekty ako spoľahlivé, menej
spoľahlivé a nespoľahlivé. Najlepšie hodnotené, teda
spoľahlivé subjekty, získajú od Finančnej správy viaceré
výhody.

Návrh výhod predstavila aj Slovenská komora daňových
poradcov.

Miriam Galandová – Slovenská komora daňových poradcov:

"Navrhli sme niektoré typy benefitov, ktoré by mohli byť motiváciou pre daňovníkov, aby získali dobré
hodnotenie v Indexe daňovej spoľahlivosti.
Medzi takéto výhody sme zaradili napríklad rýchlejšie vrátenie nadmerných odpočtov a preplatkov,
adresovať daňovníkovi upozornenie pred začatím exekučného konania alebo pred uložením pokuty,
prednostné vydávanie rôznych potvrdení od správcu dane či zníženie sankcií ukladaných finančnou
správou, resp. ich ukladanie na spodnej hranici zákonom prípustného rozpätia. Uvítali by sme aj
informácie o vyhotovení výkazu daňových nedoplatkov.

Index daňovej spoľahlivosti by sa mal zaviesť v priebehu roku 2018. Vítame možnosť otvorenej diskusie s
 Finančnou správou a očakávame ešte ďalšiu o výslednej podobe projektu, kritériách a aj benefitoch. Pre
poctivých podnikateľov by mal index znamenať výhody v podobe nižšieho počtu kontrol a ústretovejšieho
prístupu. Na nespoľahlivých podnikateľov by sa upriamila väčšia pozornosť a záujem zo strany finančnej
správy."
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Súvisiace aktuality
Navrhované zmeny daňového poriadku od 1. 1. 2018 a od 1. 1. 2019
Poslanci schválili zmeny v rámci daňového poriadku
Prvé hodnotenie daňovej spoľahlivosti bude už na budúci rok

Súvisiace odborné články
Navrhované zmeny daňového poriadku od 1. 1. 2018 a od 1. 1. 2019
Správa daní od januára 2018
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https://www.danovecentrum.sk/aktuality/navrhovane-zmeny-danoveho-poriadku-od-1--1--2018-a-od-1--1--2019-aktualita-dc-8-2017.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/poslanci-schvalili-zmeny-v-ramci-danoveho-poriadku-aktualita-dc-10-2017.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/prve-hodnotenie-spolahlivosti-danovnikov-chysta-danova-sprava-na-buduci-rok-aktualita-dc-11-2017.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/navrhovane-zmeny-danoveho-poriadku-od-1-1-2018-a-od-1-1-2019-dau-09-2017.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/sprava-dani-od-januara-2018.htm

