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Úvod, dane a ich charakteristika
Benjamin Franklin raz v liste priateľovi napísal, že jedinými istotami v živote sú smrť a dane 1. Zatiaľ
čo s tým prvým sme sa ako ľudstvo už viac-menej zmierili (aj keď je smrť stále témou mnohých diskusií
ako v zdravotníctve, tak aj vo f ilozofii), to druhé, dane, nám stále máta rozum.
Pretože zatiaľ čo vieme viac-menej presne odhadnúť, kedy sa človek blíži na prah večnosti, ťažšie sa
nám určuje ako spoznať, charakterizovať a určiť napríklad vhodnú mieru zdanenia. Vo svete, kde
niektorí o zdanení nechcú ani počuť a niektorí by najradšej zdanili aj hlinu pod vlastnými nohami - ako
majú vyzerať ideálne dane?
O veľkosti daní polemizuje mnoho ekonomických škôl, ekonomických teórií a ministrov f inancií.
Daňové mixy sa odlišujú podľa štátu, roku, aj zloženia voličov.
Napríklad škandinávske krajiny sú známe vysokou mierou zdanenia - v roku 2018 bol pomer zdanenia
ku HDP v Dánsku 44,9%, v Nórsku 39% a v Švédsku 43,9% 2; ‘tax wedge’ – t.j. rozdiel medzi tým, čo
zaplatí zamestnávateľ a čistou mzdou zamestnanca – v Dánsku 35,8%, v Nórsku 35,9% a vo Švédsku
43% 3; DPH vo všetkých troch krajinách je na úrovni 25% 4; a mnohé ďalšie dane. A toto všetko sa,
samozrejme, kumuluje.
Na druhej strane sú krajiny ako Panama alebo Singapur, kde sa miera zdanenia ku DPH pohybuje
výrazne nižšie (14,6% na Paname5 (2018) a 13,2% v Singapure6 (2018)). Tieto krajiny sú často
nazývané aj daňovými rajmi (a nie len kvôli samotnej miere zdanenia, ale aj na koho a ako sa tieto
dane uplatňujú).
Miera zdanenia naprieč svetom tiež nezostáva konštantná. Niektoré krajiny, ktoré by sme dávnejšie
oprávnene nazvali daňovými “peklami”, sú dnes presným opakom. Idey sa menia, vládnuce strany
tiež a rovnako aj výška daní.
Najlepšie môžeme ilustrovať zmenu vo výmere daní napríklad v USA, kde v päťdesiatych rokoch
dvadsiateho storočia boli top federal tax rates (t.j. zdanenie domácností s príjmom vyšším než
$200’000 (dnešných $2’000’000)) až 91% 7. Tieto dane neklesli pod 70% až do osemdesiatych rokov,
kedy ich (f iškálne konzervatívna) administratíva Ronalda Reagana znížila na 50% a v roku 1986 na
28%. Dnes je táto daň v USA na 37% 8.
Druhou vecou je tiež obsah daňového mixu - to znamená, že aké dane vlastne vyberáme (dane z
príjmu, z nehnuteľností, z majetku, …) a akú váhu na konkrétnu daň dávame. V praxi daňový mix
ukazuje priority miestnej daňovej legislatívy a je často veľkým f aktorom pri rozhodovaní f iriem a
domácností o tom, kde budú žiť a f ungovať. Takéto rozdiely v daňov ých mixoch sú dobre viditeľné
povedzme v štátoch USA, kde napríklad daň z predaja v štátoch ako Aljaška či Oregon vôbec
neexistuje9.
Ďalší zaujímavý príklad sú aj vyššie spomínané krajiny Škandinávie, kde vďaka daňovému mixu a
dereguláciám (ďalšiemu veľmi zaujímavému f aktoru, pomocou ktorého vedia vlády pomôcť
ekonomike, ak sa aplikuje vhodne) vedia aj napriek vyššiemu daňovému zaťaženiu byť stále na
predných miestach Indexu Ekonomickej Slobody - Dánsko na ôsmom mieste, Švédsko na dvadsiatom

druhom a Nórsko na dvadsiatom ôsmom 10 (tiež treba spomenúť, že dane a daňový mix nie sú jedinými
f aktormi, ktoré určujú pozíciu krajín v tomto indexe - ďalšími f aktormi sú napríklad property rights,
government integrity alebo investment freedom).
V rámci tejto eseje sa ale nebudem zaoberať výškou zdanenia a ani zložením daňových mixov
odlišných krajín. Nakoniec, tieto teórie sú také široké a rozvetvené, že by som ich v rámci tejto eseje
vedel obsiahnuť len veľmi striedmo a tak im nedal dosť priestoru, ktorý si pre najl epšie pochopenie
zaslúžia.
(A pre úplnosť treba tiež dodať, že pri porovnaní váhy týchto faktorov Smith videl väčší vplyv práve vo
výške daňového zaťaženia, daňový mix a ostatné f aktory boli pre neho f aktory nižšieho rádu. 11
Čo by však všetky daňové systémy mali mať spoločné, a čo podľa mňa nie je natoľko ideologicky
sporné, je systém výberu daní a ich f orma. Kedy by mali ľudia platiť dane? Mala by ich miera byť
stanovená centrálne, alebo ponechaná na orgáne, ktorý ich vyberá? Malo by byť odvádzanie daní
záležitosťou jednoduchou a bezkontaktnou, či by bolo lepšie, aby bol systém zložitejší a najlepšie
zvládnutý rukou byrokratickou?
A čo viac, čo znamená vôbec pojem vyberať dane efektívne? Existujú nejaké predpisy o tom, ako robiť
zdanenie “dobre”? A ak áno, dodržiavajú sa?

Všetky tieto otázky a mnohé ďalšie nájdu svoje odpovede v tejto eseji. Verím, že bude pre Vás
užitočná a tematicky zaujímavá.

Štyri zásady Adama Smitha
Ako hovorí názov tejto eseje, na túto tematiku sa budem pozerať najmä cez dielo a názory
škótskeho ekonóma Adama Smitha, ktorého niektorí nazývajú aj krstným otcom klasickej
ekonómie12.
Smith sa preslávil najmä svojim dielom The Wealth of Nations (Pojednanie o podstate a pôvode
bohatstva národov) z roku 1776, v ktorom rozoberá témy ako deľba práce, vznik peňazí, či
napríklad výšku renty pozemkov a čo ju ovplyvňuje 13. Je to jedno z prvých ucelených diel, ktoré
popisuje ako jednotlivci a následne celé národy získavajú svoje bohatstvo 14 a ako si ho udržiavať.
Smithov Magnum Opus ovplyvnil mnohých vtedajších politikov, ekonómov a filozofov - patrili
medzi nich napríklad Thomas Jefferson15, ale aj Smithovi nasledovníci, ako napríklad David
Ricardo.
Keď sa rozprávame o vzniku, nadobudnutí a udržiavaní bohatstva jedincov a národov, nemôžeme
vynechať tému zdanenia. Dane sú jedným z príjmov štátu a aj Smith sa im vo svojom diele
dôkladne venuje. Je to v piatej časti, s názvom “Of the Revenue of the Sovereign or
Commonwealth”, v podkapitole o daniach.

Adam Smith o pôvode peňazí z daní hovorí toto: “Soukromý důchod jednotlivců pochází, jak jsem
ukázal v knize první tohoto pojednání, koneckonců ze tří zdrojů: z renty, ze zisku a ze mzdy.
Každá daň se musí nakonec zaplatit z jednoho či druhého z těchto tří druhů důchodu anebo ze
všech tří dohromady.16”
Čo sa týka výšky daňovej záťaže, Adam Smith navrhuje dane nízke (a je odporcom napríklad
daní z dedičstva, predaja, ale aj napríklad exportných tarifov (aj keď s výnimkami)) a ich využitie
na tri role štátu, ako ich definuje:
•
•
•

Obrana
Spravodlivosť
Verejné stavby a inštitúcie 17

Ku každému druhu výdavku štátu sa ďalej v texte dostane, no predtým než začne, Smith
predstavuje svoje štyri zásady “dobrých” daní, ktoré budú podkladom pre naše skúmanie. Ako
Smith píše, dane by mali:
1. Byť rovné - a teda “měli by poddaní přispívat na výdaje na správu státu tak, aby to co
nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně důchodu, kterého pod ochranou státu
požívají.18”
2. Byť transparentné a presné vo výmere - “Daň, kterou má každý jednotlivec platit, měla by
být stanovena přesně, a nikoli libovolně. Doba splatnosti, způsob placení a částka, kterou
má platit, to všechno by mělo být poplatníkovi a komukoli jinému naprosto jasné. Kde tomu
tak není, je každý poplatník vydán více méně na milost a nemilost výběrčímu daní, který
poplatníkovi jemu nemilému může buď daň zvýšit, anebo si vynucovat rozličné dary a
úplatky vyhrožováním, že mu daň zvýší. 19”
3. Byť pohodlné na splatenie - “Každá daň by se měla vybírat tehdy a takovým způsobem,
kdy a jak se to poplatníkovi asi nejlépe hodí. Daň z pachtovného nebo z renty z domů,
splatná právě tehdy, kdy se toto nájemné obvykle platí, vybírá se v době, kdy se její
zaplacení poplatníkovi asi nejlépe hodí neboli kdy ji s největší pravděpodobností má z
čeho zaplatit.20”
4. Byť efektívne (vyberané a nastavené), t.j. - “Každá daň by měla být promyšlena a
propracována tak, aby obyvatelé platili co nejméně nad to, kolik ona daň skutečně přináší
do státní pokladny. Je čtvero způsobů, jak mohou obyvatelé platit na dani více, než kolik
daň skutečně přináší do státní pokladny. Za prvé: vybírání daně může vyžadovat velký
počet úředníků, jejichž platy stráví největší část výnosu daně a kteří si mohou přivydělávat
tím, že budou obyvatelům ukládat ještě jakousi přirážku k dani. Za druhé: daň může bránit
podnikání obyvatelstva a může obyvatelstvo odrazovat od toho, aby se věnovalo jistým
druhům povolání, které by mohly živit a zaměstnávat velmi mnoho lidí. 21”
Ideálne dane by teda podľa Smitha mali byť známe a transparentne určené; mali by byť proporčné
a efektívne; ich platenie by mal byť proces jednoduchý a bezbolestný; ich výber by mal byť pre
obyvateľov pohodlnou záležitosťou.

Tieto zásady zostávajú napriek veku Smithovho diela v spoločnosti naďalej relevantnými22 a ak
ich niektoré zdroje menia, tak zväčša len na prispôsobenie k dnešným, moderným podmienkam.
Napríklad Oklahoma Policy Institute 23 ich uvádza vo forme piatich vlastností:
1.
2.
3.
4.
5.

Férovosť
Adekvátnosť
Jednoduchosť
Transparentnosť
Administratívna ľahkosť (či jednoduchosť)

Takže aj keď sa v nových zdrojoch tieto princípy jemne upravujú, idey Adama Smitha zostávajú
v teórii stále živé a ovplyvňujú tak náš život aj naďalej.
Je tomu tak ale aj v praxi? V úvode sme nastolili zopár otázok, hlavne ohľadom charakteristiky
“dobrých” daní - čo by mali spĺňať a podobne. Vieme teraz, že ten najlepší prípad je vtedy, ak
výber daní a ich výmera nasledujú vyššie spomínané princípy - no je tomu tak aj v skutočnosti?
Postupujú vlády krajín skutočne pri daniach takto efektívne?

Charakteristika daní v praxi, odklon od Smitha
V skutočnosti sú Smithove ideály v krajinách okolo sveta často len ideálmi. Každý z týchto bodov
(v zmysle dobrom či zlom), je rôznymi krajinami porušovaný. Uvádzam že v dobrom či zlom,
pretože rovnako ako pri daňovom mixe, je v niektorých situáciách diskutabilné, čo takýto odklon
znamená a či nie je možno pozitívom. V tejto časti ukážem zopár príkladov.
1. Dane by mali byť proporčné, poplatníci by mali platiť úmerne k dôchodku, k torého pod
ochranou štátu požívajú.
Hneď prvá zásada sa pri hlbšej úvahe zdá trochu nezvyčajná, najmä keď hovoríme o Smithovi
ako o krstnom otcovi klasického liberalizmu. Skutočne, na prvý pohľad sa môže zdať, že tu Smith
argumentuje v prospech progresívneho zdanenia (t.j. spôsobu zdanenia, kde sa sadzba dane
určuje podľa výšky príjmu a spoločnosť sa takto rozdeľuje do viacerých skupín zdanených
odlišnou sadzbou 24).
A mnohí si to tak aj, bohužiaľ chybne, vysvetľujú - napríklad Oregon Center for Public Policy píše
vo svojom The Case for Progressive Taxation: “Adam Smith, the father of capitalism, walked with
Jesus in at least one respect: his support for progressive taxation. That’s the principle that taxes
should be based on ability to pay. 25” Čím Smitha pre účel argumentu prirovnávajú k Ježišovi
Kristovi a tvrdia, že progresívne zdanenie vo svojom výroku podporoval.
David D. Friedman (syn slávneho dua ekonómov Miltona a Rose Friedmanovcov) toto tvrdenie
vyvracia, vo svojom blogu píše: “Taxation in proportion to revenue isn't progressive taxation, it's
proportional taxation—in modern terminology, a flat tax. The quote not only isn't evidence for the

claim, it's evidence against it—important evidence, since it is the first of the maxims of taxation
with which Smith introduces his discussion of possible taxes. Quite an important difference –
progressive taxation is, by definition, a disproportionate system. 26” A teda, že zdanenie v proporcii
ku príjmu nie je daňou progresívnou, ale daňou rovnou - pretože pri progresívnom zdanení
nemôžeme hovoriť o proporcionalite, vzhľadom na to, že bohatší ľudia platia ďaleko väčší podiel
zo svojho príjmu, než tí chudobnejší. Pri rovnej dani platia všetci podiel percentuálne rovnaký.
Toto je síce zaujímavá dilema, no zachádza už za medze tejto eseje. Obe strany diskusie, obe
interpretácie, majú tým činom odlišný pohľad na “porušenie” tejto zásady, kde čitatelia
podporujúci zdanenie progresívne sú proti dani rovnej a naopak. Pre ilustráciu preto uvediem
zopár krajín, ktoré majú buď jeden, alebo druhý spôsob zdanenia (rozprávame sa tu samozrejme
o dani z (ročného) príjmu):
● Krajiny s progresívnym zdanením:
○ Slovensko - sadzba 19 % na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 36
256,38 € (vrátane) a sadzba 25 % na tú časť základu dane, ktorá sumu 36 256,38
€ presiahne.27
○ USA - pre rok 2021 je stanovených sedem daňových pásiem, a to so sadzbami vo
výške: 10% (pod $9 950), 12% (nad $9 950), 22% (nad $40 525), 24% (nad $86
375), 32% (nad $164 925), 35% (nad $209 425) a 37% ( nad $523 600) 28. (Tu je
vhodné ešte poznamenať, že vydaté páry majú výhodu v tom, že ak daňové
priznanie podajú spoločne, tak sú sumy nutné na kvalifikáciu do vyšších daňových
pásiem vyššie - je teda výhodnejšie sa s partnerom / partnerkou zobrať.)
● Krajiny s rovnou daňou:
○ Estónsko - 20% sadzba.29
○ Maďarsko - 15% sadzba.30
○ Rusko - 13% sadzba.31
○ (Slovensko - 19% sadzba, zavedená druhou vládou Mikuláša Dzurindu v roku
2004.32 Zrušila ju vláda Roberta Fica zavedením tzv. milionárskej dane v roku
2008.33)
Je tu ale vhodné zopakovať, že interpretácia tejto myšlienky Adama Smitha ako volanie po
progresívnom zdaňovaní je chybná – ako uvádza Friedman a ďalej vo svojom texte, už jasnejšie,
aj sám Adam Smith.
2. Dane by mali byť presné vo svojej výške a transparentné v oblasti ich výberu, lehôt na ich
odvádzanie a podobne.
Pri tejto zásade nám hneď padne do oka časť o transparentnosti v dobe splatnosti, spôsobe
platenia, čiastke a ďalších pravidiel. Daňový systém je súčasťou štátnej byrokracie a často má aj
podobnú povesť v našej spoločnosti - povesť zložitého a nejasného systému, ktorý je často
zložitejší, než by musel byť.

Túto skutočnosť sa rozhodli preskúmať Svetová banka (World Bank) a spoločnosť PwC v
spoločnej štúdii Paying Taxes34, kde porovnávajú administratívne zaťaženie pri platení daní v
krajinách okolo celého sveta. (“Štúdia skúma jednoduchosť platenia daní v 190 krajinách na
príklade modelovej – strednej veľkej firmy v domácom vlastníctve v jednotlivých krajinách podľa
stavu legislatívy ku koncu roka 2017.35”)
Výsledok ovplyvňuje viacero indikátorov, konkrétne:
●
●
●
●

Celkové daňové a odvodové zaťaženie (v percentách)
Celkový čas na splnenie daňových povinností (v hodinách)
Počet platieb daňovým úradom
Post-filing index - “používa štyri subindikátory – čas, ktorý je potrebný na vrátenie
nadmerného odpočtu DPH (v hodinách), čas na získanie nadmerného odpočtu naspäť (v
týždňoch), čas na vybavenie opravy neúmyselnej chyby v dani z príjmov právnických osôb
vrátane z toho vyplývajúcej daňovej kontroly (v hodinách) a čas potrebný na realizáciu
daňovej kontroly dane z príjmov právnických osôb, ak je to potrebné (v týždňoch 36).”

Slovensko sa podľa tejto štúdie umiestnilo na 48. mieste, pričom prvé priečky obsadili krajiny
Pobaltia. Je tu teda priestor na zlepšenie sa - partner a líder oddelenia daňového poradenstva
PwC Slovensko, pani Serugová radí:
“Pozícia Slovenska v rebríčku sa rapídne nezlepšuje, inšpiráciu by sme mali čerpať od
pobaltských krajín, ktoré reformy a elektronizácia daňovej správy vystrelili do čela rebríčka. [...]
Okrem pokračujúcej elektronizácie daňovej správy by prispelo k zlepšeniu celkovej „daňovej
známky“ Slovenska najmä zníženie daňového a odvodového zaťaženia práce a zjednodušenie
daňového systému. 37” Čo v podstate znamená väčší dôraz opäť na Smithovu druhú zásadu.
3. Dane by mali byť pohodlné na splatenie, vyberané práve vtedy, kedy sa to poplatníkovi
najlepšie hodí.
Táto zásada veľmi blízko súvisí s faktormi zo štúdie spomínanej vyššie, najmä v administratívnych
ťažkostiach okolo splácania. Spomeniem teda aspoň ako sa konkrétne dane vyberajú tu na
Slovensku.
Dane delíme na38:
● Priame dane - vyplácané z príjmu alebo majetku osôb
○ Napríklad:
■ Daň z príjmu
■ Miestna daň
● Nepriame dane - odvádzané z kúpy tovarov alebo služieb
○ Napríklad:
■ Daň z pridanej hodnoty
■ Spotrebná daň

■ Daň z poistenia
Pri terajšom nastavení daňového systému sa bežný človek, t.j. zamestnanec, nedostane prakticky
k odvádzaniu daní takmer vôbec. Dane a odvody totiž za neho odvádza zamestnávateľ a
zamestnanec ich tak uvidí až na výplatnej páske. Rovnako ako nepriame dane, resp. dane zo
spotreby, zväčša uvidí až na účte za tovar alebo službu. Nepriame dane pocíti tiež, keď a ak sa
predajca rozhodne zvýšiť cenu svojich produktov alebo služieb ako reakciu na zvýše nie daňových
sadzieb.
Aj tu samozrejme existujú výnimky - napríklad pri miestnych daniach, akou je aj daň za psa. Tú
za človeka zamestnávateľ neplatí. Rovnako ak investujete, chcete si založiť živnosť alebo
podnikať - administratívna záťaž a nutné úkony rastú - ako je to aj vidieť v štúdii z
predchádzajúceho bodu.
V tomto nastavení padá najväčšia záťaž pri platbe daní práve na firmy a preto má väčšina firiem
svojich účtovníkov, alebo si na túto úlohu najíma externé firmy - napríklad aj PwC, alebo ďalšie
firmy z tzv. veľkej štvorky (Deloitte, Ernst & Young, PwC, a KPMG. 39)
(Tu sa ešte oplatí spomenúť fakt, že vzhľadom na to, že každú z týchto daní nakoniec zaplatíme
z nášho príjmu (pri daniach spotrebných sú už priamo zakomponované v cene tovarov a služieb),
je pre mnohých ekonómov delenie daní na priame a nepriame skôr len podružným delením.)40
4. Dane by mali byť efektívne vo svojom výbere a nastavení, aby občania platili čo najmenej
za to, čo tieto dane skutočne prinášajú do štátnej pokladnice.
Smith pri tejto zásade uvádza štyri príklady:
1. “Za prvé: vybírání daně může vyžadovat velký počet úředníků, jejichž platy stráví největší
část výnosu daně a kteří si mohou přivydělávat tím, že budou obyvatelům ukládat ještě
jakousi přirážku k dani.
2. Za druhé: daň může bránit podnikání obyvatelstva a může obyvatelstvo odrazovat od
toho, aby se věnovalo jistým druhům povolání, které by mohly živit a zaměstnávat velmi
mnoho lidí. Tím, že obyvatelstvo musí platit tuto daň, zmenšují se nebo se třeba i ničí
některé zdroje, které by mu ulehčovaly placení daně.
3. Za třetí: exekuce a jiné třesty postihující nešťastníky, kteří se pokoušejí dani uniknout, ale
nepodaří se jim to, přivádějí je často na mizinu a způsobují tak, že společnost pak již nemá
z jejich kapitálu žádný prospěch. Neuváženě uložená daň vyvolává velké pokušení šidit
státní pokladnu. Ale úměrně s pokušením musí stoupat i přísnost trestů za šizení státní
pokladny. Proti všem obvyklým zásadám spravedlnosti zákon nejdříve pokušení vyvolá a
ty, kdož mu podlehnou, pak trestá; a okolnost, která by měla být polehčující, totiž pokušení
dopustit se onoho provinění, trest zpravidla ještě zpřísňuje.
4. Za čtvrté: obyvatelé podrobení častým návštěvám a protivným prohlídkám výběrčích daní
mohou být vystaveni mnoha zbytečným nepříjemnostem, šikanování a křivdám; a i když
šikanování není výdajem v pravém slova smyslu, lze je přece jen vyjádřit částkou, jíž by

se z něho každý rád vyplatil. A právě ta nebo ona z těchto čtyř okolností působí, že tíživost
daní pro lid bývá často mnohem větší, než je pro panovníka jejich p rospěch.41”
Ak ich “preložíme” do našich modernejších okolností, dostaneme sa k problémom, ktoré
spomínam nižšie, a ktoré sú bohužiaľ stále aktuálne. Pre ilustráciu uvediem zopár príkladov a
zopár iniciatív, ktoré sa tieto problémy pokúšajú riešiť:
1. Neefektívne využívanie peňazí vo verejnej správe
○ Asi jeden z najznámejších príkladov sprenevery verejných financií bola “kauza
CTčko”, kde si “Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch vysúťažila CT prístroj
za 1,6 milióna eur, pričom ten istý typ kúpila česká nemocnica za 540 000 eur. [...]
Košická firma Medical Group SK, ktorá zákazku vyhrala, bola okamžite spájaná s
predsedom parlamentu Pavlom Paškom.42”
○ Pri tejto téme je ale tiež vhodné spomenúť nielen otázky sprenevery či korupcie,
ale aj ďaleko základnejšiu otázku toho, či by nebolo efektívnejšie niektoré služby
štátu úplne preniesť na súkromný sektor a tak ušetriť časť peňazí daňových
poplatníkov. Táto téma je predmetom búrlivých diskusií a mnohých názorov obzvlášť vo svete, kde súkromné firmy ako SpaceX (a postupom času zrejme aj
Blue Origin Jeffa Bezosa) vynášajú astronautov do vesmíru ďaleko lacnejšie, než
ktorákoľvek štátna vesmírna agentúra.43 Toto je ale tiež téma ďaleko širšia, než je
obsah tejto eseje.
○ Pre zlepšenie efektivity využívania verejných peňazí založilo Ministerstvo Financií
SR Útvar Hodnoty za peniaze, ktorý si dáva za cieľ “posúdiť, či peniaze daňovníkov
budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného
cieľa,44” čo chce dosiahnuť pomocou:
■ “pravidelného hodnotenia efektivity (revíziou) verejných politík a výdavkov,
ktoré je naviazané na tvorbu rozpočtu
■ hodnotenia investičných projektov a regulácií
■ podpory vzniku analytických jednotiek v štátnej správe a budovania
analytických nástrojov45”
2. Neprimeraná alebo znevýhodňujúca štátna podpora / regulácie
○ Táto situácia nastáva napríklad, keď sa štát stavia do pozície rozhodcu o tom, ako
sa ľudia majú správať (tzv. dane z nerestí 46), o tom, ktoré odvetvie podporí a ktoré
nie (napríklad počas krízy - dilema lyžiarske strediská vs reštaurácie v prípade
otvárania zariadení počas krízy COVID-1947), alebo aj regulácie vstupu do odvetví
(potrebné certifikácie alebo vstup do komôr - ako napríklad advokátska komora 48).
3. Vyhýbanie sa plateniu daní
○ Napríklad Kauza Donovaly Mariána Kočnera, Tódová pre Denník N píše: “NAKA
obvinila Mariána Kočnera 21. septembra z trestného činu neodvedenia dane a
poistného. Na tlačovej besede to potvrdil policajný prezident Tibor Gašpar. Spolu
s Kočnerom obvinili aj Janu Šlachtovú a Petra P. 49”
4. Transakčné náklady pri platbe daní
○ Náklady, ktoré nám vznikajú pri platbe daní, kvôli nastaveniu spôsobu ich platenia.
Tieto sme už popísali vyššie, t.j. napríklad náklady na viacero účtovníkov.

Záver
V tejto eseji som sa podujal Vám priblížiť ako sa na “dobrý” či efektívny výber daní pozeral Adam
Smith a ako sa jeho myšlienky prenášajú aj do dneška.
Verím, že sa mi podarilo ukázať to, že Smithove princípy majú skutočne aj dnes čo povedať, no
bohužiaľ, napriek širokému uznaniu, nie sú vždy a všade dodržiavané. Či už kvôli korupcii, zle
stanoveným cieľom alebo jednoducho kvôli odlišnému názoru na to, čo konkrétnym odporúčaním
Adam Smith vlastne myslel.
Je ale vidieť, že snaha na zlepšenie predsa len existuje. Je ilustrovaná buď v iniciatívach, ktoré
som spomínal, ako napríklad Hodnota za peniaze, alebo v existencii rôznych indexov, ktoré tieto
snahy hodnotia, ako napríklad Paying Taxes.
Verím teda, že do budúcna sa aj my tu na Slovensku týmito snahami inšpirujeme ešte viac a
budeme schopní sa k Smithovým ideálom dostať ešte bližšie, než sa nám teraz môže zdať
možným.
Bude to len k dobru.
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