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Softwarning – nástroj prevencie a podpory
dobrovoľného plnenia zákonných povinností

Softwarewarning – an Instrument for Prevention 
and Support Voluntary Fulfi llment 

of Legal Obligations
LUCIA FECKOVÁ1

Abstrakt
Štát má povinnosť a  v  súčasnej dobe významnú príležitosť dosiahnuť lepšie výsledky 
dodržiavania predpisov, zvyšovania povedomia občanov a podstatne znížiť objem dlhov, 
teda aj zvýšiť výber daní a cla umiernenými tzv. soft technikami. Predmetom príspevku 
je priblížiť spôsob dosiahnutia a  cieľ týchto preventívnych techník, a  to je pozitívne 
ovplyvnenie subjektov pri prvotnom rozhodovaní o porušení daňových predpisov ako 
aj podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností, čo má v  konečnom dôsledku 
pozitívny dopad na znižovanie daňovej kriminality.
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Abstract
The state is obliged to and at present it also has a great opportunity to achieve better 
results in following of rules, increasing citizens´ awareness, and substantially reducing 
the volume of debts, and also increasing taxes and tariff s by so-called soft techniques. 
The subject of the paper is to introduce these preventive techniques, namely positive 
infl uencing in case of initial decision-making on tax violations, as well as encouraging of 
voluntary tax payment, which has then positive impact on reduction of a tax crime.
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Úvod

Každý deň zasielajú štátne inštitúcie desiatky tisíc oznámení, upomienok a  výziev pre 
spoločnosti ako aj obyvateľov a občanov týkajúce sa nezaplatených daní a iných dlhov. 
Pravdou je, že časť z  tejto korešpondencie nemá žiadny zjavný vplyv na  zaplatenie 
nedoplatkov alebo na  ich predchádzanie, de facto nemá vplyv na  plnenie zákonom 
uložených povinností. 

1 JUDr. Lucia Fecková, Finančné riaditeľstvo SR, vedúca odd. Boja proti podvodom, Lazovná 63, 974 01 Banská 
Bystrica, e-mail: lucia.feckova@financnasprava.sk
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Otázka ktorá vyvstáva teda je, prečo toľko ľudí ignoruje tieto dôležité „správy“, ktoré 
je potrebné z  logiky veci v  ich vlastnom záujme riešiť? Štandardná ekonomická teória 
naznačuje, že ľudia vykonávajú logické rozhodnutia z dostupných informácií. Na druhej 
strane nie vždy tomu tak je, pretože ľudia sú ovplyvnení mnohými „nevedomými“ faktormi, 
ktoré nevedú k racionálnemu správaniu. Takýmito determinantmi sú napríklad vnútorná 
motivácia, kultúrne zvyklosti, etické princípy a  pod. Uvedené skúma behaviorálna 
ekonómia, ktorá odvodzuje potenciálne správanie od toho ako sa ľudia skutočne správajú 
v reálnych životných situáciách. Teda zohľadňuje to, že čisto sebecké rozhodovanie homo 
economicus v bežnom živote často vyvažujú možno až iracionálne rozhodnutia.2  

Samotné platenie a dodržiavanie platných legislatívnych pravidiel pri stanovení a výberu 
dane je základným predpokladom správne a  efektívne fungujúcej správy štátu. Dane 
a poplatky predstavujú najdôležitejšie formy, ktorými sa odčerpáva časť príjmov a iných 
dôchodkov právnických a  fyzických osôb do  verejných rozpočtov.3 Daň je vo svojej 
podstate hybnou silou spoločnosti. 

Vo všeobecnosti možno daň zadefi novať ako peňažné plnenie nenávratného charakteru, 
ktoré štát ukladá zákonom alebo na  základe zákona na  úhradu štátnych alebo iných 
verejných potrieb vo vopred stanovenej výške a s vopred stanoveným termínom splatnosti.

Táto platobná povinnosť, ktorá je legislatívne štátom stanovená je upravená v  článku 
11 ods. 5 v ústavnom zákone 23/1991 Zb., ktorým sa ustanovuje základná Listina práv 
a slobôd ako ústavný zákon4 ako aj v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 
v  znení neskorších predpisov, ktorá v  ustanoveniach čl. 13, 59, 93, 86 a  119 stanovuje 
základné požiadavky a princípy zákonnej úpravy vyberania daní.5  

Rozsah tohto platenia závisí priamo od toho, ako široko sú vymedzené hranice verejných 
potrieb, pričom je potrebné rozlíšiť dva základné aspekty. Politický aspekt je subjektívny 
a veľmi premenlivý v zmysle nastavenia programových ideí a zámerov, je odrazom vôle 
politickej moci presadzujúcej v  konečnom dôsledku vôle ľudu, kde daňový subjekt 
vystupuje v pozícii voliča. Výraznejší vplyv na stanovenie hranice zdanenia možno prisúdiť 
ekonomickému aspektu verejných potrieb, nakoľko, cit.: „Je zrejmé, že verejné príjmy 
a výdaje sú súčasťou spoločenského produktu, preto hranice zdanenia je potrebné hľadať 
v ekonomickej efektivite hospodárskeho systému.“6  

1 Dodržiavanie daňových predpisov 

Prirodzeným cieľom každého daňového subjektu je znížiť svoj základ dane tak, aby ním 
platené dane z jeho pohľadu čo najviac minimalizovali hospodársky výsledok v podobe 

2 Pozri THALER, R. H., SUNSTEIN, C. R. Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness.
3 BABČÁK, V. Daňové právo hmotné, Prešov, 2001, str. 10.
4 Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa ustanovuje Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon.
5 Zákon č. 416/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6 MRKÝVKA, Petr a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. Brno, 2004, s. 25
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čistého zisku. Dodržiavanie daňových predpisov predstavuje ochotu daňovníkov platiť 
dane. Ide o logický rozpor medzi záujmom štátu zabezpečiť si príjmy inkasom daní a medzi 
prirodzeným odporom daňových subjektov so snahou o  minimalizáciu ich vlastného 
daňového bremena. Znalosti, príležitosti a možnosti osôb páchajúcich daňové úniky nie 
sú limitované hranicami, predmetom podnikania, komoditami či štátnou príslušnosťou. 

Druhá kategória daňových subjektov je tá, ktorá z  nedbalosti nedodržiava daňové 
predpisy. Nedbalosť je spravidla u daňových subjektov spôsobená neznalosťou príslušných 
právnych predpisov alebo nedostatočnou pozornosťou.

Daňové úniky sú vždy aktuálnou témou a o  ich príčinách a možnostiach ich eliminácie 
sa vedú neustále diskusie. Ovplyvňovanie daňových subjektov nie je novou koncepciou 
daňovej politiky. Behaviorálny prístup sa dnes už bežne využíva, nakoľko umožňuje 
lepšie pochopenie správania sa daňových subjektov a  je preukázané, že adekvátne 
ovplyvňovanie prispieva k stabilizácii a udržateľnosti daňových systémov. 

Termín dodržiavanie daňových predpisov odkazuje na  pozorovateľnú aktivitu, teda 
správanie jedinca. V súvislosti s  jeho postojmi sa používa termín daňová morálka, ktorá 
je defi novaná ako vnútorná motivácia platiť dane, čiže predstavuje ochotu jedinca platiť 
dane namiesto obchádzania zákona. 

„Sila a  moc“ autorít, dôvera v  autority a  dodržiavanie daňových predpisov sú faktory, 
ktoré ovplyvňujú správanie sa daňových subjektov. Moc autorít predstavuje subjektívnu 
pravdepodobnosť priradenú daňovníkom situácii, že daňoví úradníci odhalia nelegálne 
daňové úniky (napríklad frekvenciou daňových kontrol, rizikovými analýzami) a daňový 
subjekt bude za daňové úniky potrestaný. Moc autorít súvisí s viacerými faktormi, napríklad 
s daňovou legislatívou, rozdeľovaním rozpočtu vládou a do istej miery aj vedomosťami 
a postojmi subjektov. 

Daňové subjekty majú stále menej možností pre daňové úniky, pretože následky 
nedodržiavania daňových predpisov prevyšujú následky ich dodržiavania. Nárast moci 
autorít s  vyššou pravdepodobnosťou vedie k  vynútenému dodržiavaniu daňových 
predpisov. Dodržiavanie daňových predpisov môže byť dobrovoľné alebo vynútené. 
Na  základe vyššie uvedeného bolo potrebné zvyšovať úroveň služieb poskytovaných 
verejnosti, so zámerom zlepšovania daňovej disciplíny daňových subjektov ako aj 
vybudovať efektívnu, funkčnú a zákaznícky orientovanú fi nančnú správu SR pripravenú 
na zjednotenie výberu daní, ciel a vo fi nálnej etape aj odvodov. 

2 Potreba rozhodných krokov

To, že štát prostredníctvom svojich inštitúcií reaguje na trendy daňových únikov a iniciuje 
zmeny (legislatívne alebo operatívne) v  snahe obmedziť možnosti ich nedodržiavania 
a obchádzania je evidentné. Mnohé z opatrení prijímané na elimináciu daňových únikov 
boli alebo sú práve kvôli nedostatočným poznatkom nesprávne vnímané značne negatívne. 
Nevedomosť verejnosti sa prejavuje aj vo vedomostiach o tom čo je daňový únik, ale aj 
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naopak čo je daň, aký zmysel a  funkciu pre štát a pre jednotlivca plní. Treba tiež vziať 
do úvahy skutočnosť, že sa nemožno spoliehať ani na značné úsilie zamerané na zvýšenie 
morálneho povedomia, avšak je potrebné naučiť daňové subjekty, že plnenie si daňových 
povinností je aj v ich záujme ako aj je potrebné zvyšovať úroveň služieb poskytovaných 
verejnosti, so zámerom zlepšovania daňovej disciplíny daňových subjektov.

Ochota spolupracovať so štátom všeobecne a  ochota platiť dane závisí od  množstva 
faktorov. Jedným z  faktorov je riziko odhalenia a  potrestania ako prevenčnej metódy 
hrozby trestu, ktoré je založené napríklad na strachu z realizovaných úkonoch správy daní 
pri porušení daňových predpisov (početnosť a predmet daňových kontrol) a následkov 
spočívajúcich často v  majetkovej ujme (sankcia v  prípade správneho deliktu) alebo 
na  trestnoprávnej rovine ak je konanie daňového subjektu klasifi kované ako daňový 
trestný čin. K  plateniu daní teda daňové subjekty vedie strach z  odhalenia a  prísnosť 
sankcie, ktorá by mala mať súčasne represívny i preventívny účinok.

Ovplyvniť správanie daňových subjektov je možné niekoľkými spôsobmi, a to hrozbou 
ekonomických sankcií (pokuta, penále), neekonomických sankcií (zverejnenie v zozname 
neplatičov a pod.) a trestných sankcií za nedodržanie daňových zákonov. 

Rovnako významné ako vonkajšie faktory, medzi ktoré patria daňové sadzby, povaha 
príjmov, pravdepodobnosť daňového preverovania, či výška sankcií, sú aj vnútorné 
faktory. Medzi interné činitele patria vedomosti daňových subjektov v oblasti daňového 
práva, ich postoj k vládnej politike, vnímanie spravodlivosti, ako aj motivácia participovať 
na  verejnom blahu. Aj preto v  diskusiách o  možnostiach nových stratégií zameraných 
na lepší výber daní sa stále viac poukazuje na využívanie psychologických faktorov. Ide 
o nový zámer založený na využívaní behaviorálnej ekonómie, ktorý sa spomína napríklad 
aj Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na  roky 2016–2020, kde sa pre 
zvýšenie efektivity výberu a  vymáhania daní vláda zaviazala „podporiť implementáciu 
stimulácie daňovej povinnosti na základe behaviorálnej analýzy ekonomického správania 
sa hospodárskeho subjektu“.7 

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení vlády na roky 2012 až 2016 zaviazala účinne, 
nekompromisne a systematicky bojovať proti daňovým podvodom. V marci 2012 zverejnil 
Inštitút finančnej politiky MF SR „Odhad straty príjmov z DPH v roku 2010“ na úrovni 
2,3 mld. Eur, čo predstavovalo 3,5 % HDP. Následne, dňa 31. mája 2012 schválila 
vláda SR uznesením č. 235/2012 „Akčný plán boja proti daňovým podvodom na  roky 
2012– 2016“ (ďalej len „APBP“), ktorý predstavoval súbor 50 opatrení legislatívneho aj 
operatívneho charakteru naprieč daňovým, trestným aj obchodným právom. V dôsledku 
implementácie jednotlivých opatrení do aplikačnej praxe a v dôsledku zintenzívnenia 
a zefektívnenia spolupráce zainteresovaných zložiek výkonu boli postupne identifikované 
ďalšie oblasti, v ktorých je potrebné nastavenie nových, účinných opatrení v boji proti 
podvodom a plán sa aktualizoval uznesením vlády č. 380 z 8. júla 2015 a uznesením vlády 
č. 206 z 26. apríla 2017.

7 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016–2020. Časť: Boj proti daňovým a colným 
únikom, s. 21.
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Kvantifi kácia prínosov nielen pre príjmovú stránku štátneho rozpočtu

Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že správnosť a účinnosť schválených 
opatrení dokazuje nielen zmena správania samotných platiteľov dane, vyššia miera ich 
disciplíny, zodpovednejší prístup pri voľbe obchodných partnerov, či naopak presun 
aktivít k  iným sofi stikovanejším formám daňových únikov, ale najmä výsledok vo 
fi nančnom vyjadrení, v podobe zvýšených príjmov štátneho rozpočtu z výberu a platenia 
daní, ktorý nesporne prispel k úspešnej konsolidácii verejných fi nancií a k splneniu cieľa 
znížiť defi cit pod 3 % HDP. Sekundárnymi prínosmi implementácie jednotlivých opatrení 
sú aj synergické efekty pri eliminácii únikov na dani z príjmu a spotrebných daniach. 

Vyššie uvedené malo pozitívny dopad na príjmovú stránku štátneho rozpočtu. Odhadovaný 
dodatočný prínos v  roku 2016 predstavuje 1,04 mld. eur (1,3 % HDP) oproti roku 

2012. Efektívna daňová sadzba DPPO rastie v posledných rokoch historickým tempom, 
čo je spôsobené cyklicitou tejto dane a taktiež opatreniami týkajúcimi sa DPH, ktoré sa 
pozitívne prejavujú vo výnose DPPO. Úspešnosť výberu DPH stúpala a na konci roka 2016 
dosiahla najvyššiu úroveň od  roku 2008. Kumulatívne sa od  roku 2012 podarilo zvýšiť 
výnos DPH o 2 664 mil. eur = 3,29 % HDP.

Inštitút fi nančnej politiky (IFP), v rámci zverejneného materiálu – Vyhodnocovanie opatrení 
na zvýšenie úspešnosti výberu daní (neformálne zasadnutie VpDP) pojednáva o zlepšení 
úspešnosti výberu DPH práve od  roku 2012 prijatím opatrení, ako aj znížení daňovej 
medzery, na čo má vplyv práve zavádzanie opatrení APBP. Efektívna daňová sadzba bola 
v marci 2017 na historickom 15,12 %.8 

Graf č. 1 

8 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11459
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3 Nové prístupy k stimulácii plnenia 

zákonných povinností 

Po  etape prijímania represívnych opatrení a  stabilizácie v  oblasti boja proti daňovým 
podvodom sa fi nančná správa posúva z  represívnej roviny do  „business-friendly“ 
prostredia. Tento inštitút podpory dobrovoľného plnenia zákonných povinností je akousi 
nadstavbou v boji proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa plneniu daňových povinností 
ako nástroj proklientského prístupu fi nančnej správy a zároveň ako nástroj prevencie voči 
daňovým a colným subjektom

Softwarning predstavuje nástroj komunikácie fi nančnej správy s  daňovým subjektom 
zabezpečujúcej úzku súčinnosť a spoluprácu v prípadoch akýchkoľvek nejasností zistených 
správcom dane pri správe daní. Jeho cieľom je poskytnutie možnosti daňovému subjektu 
na rýchle odstránenie pochybností správcu dane, čím sa zabezpečí okrem základného 
predpokladu plnej garancie základných práv a slobôd jednotlivca aj identifi kácia daňového 
subjektu ako spolupracujúceho, či nespolupracujúceho. Zároveň však predstavuje 
upozornenie, že fi nančná (daňová) správa určité nezrovnalosti zaznamenala a  tým aj 
požiadavku na upustenie od alebo nezapojenie sa do ďalšieho podobného konania zo 
strany daňového subjektu, čím plní úlohu prevencie kriminality v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Jedná sa o benefi t pre daňové subjekty, nakoľko notifi káciou prostredníctvom poštovej 
zásielky, sms správy alebo e-mailu bude upozornený na nedodržanie nesplnenie určitej 
povinnosti alebo možný výskyt v rizikovej schéme ako aj na právne následky neplnenia 
týchto povinností. 

Uvedený inštitút je zameraný na nasledovné ciele:
• účinnosť daňových subjektov pri plnení daňových povinností,
• pravidelné pripomienky neplnenia daňových povinností.

Oblasti, na ktoré je možné zamerať softwarning sú upozornenia na daňový nedoplatok, 
na  začatie exekučného konania, na  nesúlad údajov v  kontrolných výkazoch DPH 
a daňových priznaní, na zapojenie sa v rizikových obchodoch a pod.

Záver

Štát prostredníctvom orgánov ovplyvňujúcich výber daní má možnosť voľby použiť 
prístup sily a  moci (zvyšovanie represie) alebo motiváciu k  dobrovoľnému plneniu. 
Uvedené je možné priamo prostredníctvom zásahov zameraných na špecifi cké okruhy 
daňových subjektov (napr. verejné zoznamy nie len nepoctivých ale aj daňovníkov 
plniacich si svoje povinnosti). V  danej oblasti by sa preto mala jednoznačne zlepšiť 
komunikácia, edukácia a  právne prostredie. Zámerom boja proti daňovým únikom je 
v  prvom rade upraviť právne prostredie tak, aby sa poctivých podnikateľov opatrenia 
významným spôsobom nedotkli, ale aby boli eliminované podvodné aktivity realizované 
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práve na úkor podnikateľov dodržiavajúcich daňové predpisy. Preto je potrebné nastaviť 
legislatívu a  na  ňu nadväzujúce opatrenia tak, aby sa jednak oddelili poctivé a  reálne 
obchodné aktivity od podvodných a aby sa na základe tohto osobitného prístupu cielene 
zameriavali aj aktivity štátu. Existencia akýchkoľvek hlasov namietajúcich neprimeranú 
záťaž podnikateľských subjektov preto pramení iba z neznalosti nastavených pravidiel, 
preto je dôležité nastaviť správnu masívnu kampaň, komunikáciu voči verejnosti ako 
aj odpočet prijatých opatrení tak, aby sa negatívne vnemy eliminovali zabezpečením 
príslušnej komunikácie s  daňovými subjektmi tak hromadného ako aj osobného 
charakteru, v  rámci ktorej by sa vysvetľovalo zavádzanie prijímaných opatrení, ich 
realizáciu a  dosahované efekty. Je potrebné meniť mentalitu a  kultúru spoločnosti vo 
vzťahu k vnímaniu a samotnej aplikácii daňových práv a povinností. S uvedeným úzko 
súvisí potreba zvyšovať úroveň služieb poskytovaných verejnosti so zámerom zlepšovania 
daňovej disciplíny daňových subjektov, ale aj v oblastiach zvyšovania kvality inštitúcií, 
v precizovaní a aplikácii protikorupčných opatrení, v reštrikciách vo vzťahu k daňovým 
rajom, v zefektívňovaní a nastavovaní nelegislatívnych opatrení.
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