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1CHARAKTER A VPLYVY ŠEDEJ EKONOMIKY 
NA VYSOKEJ ÚROVNI

Šedú ekonomiku môžeme definovať ako nepozo-
rovanú časť ekonomických činností. Takáto čin-
nosť môže prebiehať neformálne tak, že neexistujú 
žiadne záznamy alebo nemusí byť vykazovaná kvôli 
tomu, aby sa predišlo zdaneniu alebo oficiálnemu 
posúdeniu.1

Je dôležité zdôrazniť, že činnosti súvisiace so še-
dou ekonomikou nemusia byť zo svojej podstaty 
nelegálne, ale skrývanie takýchto činností a príjem, 

ktorý generujú vedie k tomu, že celý proces prestáva 
byť legálny. Dôvodom je snaha neplatiť dane z príj-
mu, mzdy a predaja a možnosť vyhnúť sa prísnym 
predpisom, ktoré dodržiavajú konkurenti. V dôsled-
ku toho môže činnosť v rámci šedej ekonomiky krát-
kodobo znamenať konkurenčnú výhodu na trhu. 

Spoločnosti fungujúce v rámci šedej ekonomiky sa 
môžu ľahko stať atraktívnejšími pre zákazníka vďa-
ka nižším alebo pružnejším cenám a môžu byť fle-

1 Mastercard – EY: Zníženie rozsahu šedej ekonomiky prostredníctvom elektronických platieb
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xibilnejšie čo sa týka zamestnávania vďaka výrazne 
menšiemu počtu predpisov, ktoré musia dodržiavať 
a v neposlednom rade i vďaka úsporám daní, ktoré 
súvisia s pracovnou silou. Toto je dôvod, pre kto-
rý boj so šedou ekonomikou predstavuje neustále 
výzvu nielen pre vysoko rozvinuté krajiny, ale pre 
všetky krajiny bez ohľadu na úroveň ich hospodár-
skeho rozvoja. Prepisy, ktoré sú zvyčajne uplatňo-
vané predstavujú palicu, ktorá má dva konce: sub-
jekty, ktoré rozhodujú musia nájsť rovnováhu medzi 
ochotou podnikateľov a občanov dodržiavať zákony 
a zachovaním jednoduchosti podnikania vo svojej 
krajine tak, aby podnikateľov neodrádzali.

Vo všeobecnosti môžeme na záver povedať, že 
šedá ekonomika má, napriek krátkodobým výho-
dám pre niektoré strany, nepriaznivý vplyv na stav 
krajiny. V dôsledku nižšieho výberu daní sú pre 
všetkých stanovené vyššie daňové sadzby, tí, kto-
rí sa riadia zákonom znášajú vyššie daňové zaťa-
ženie av dôsledku toho čelia podniky nerovnakým 
hospodárskym podmienkam. Znamená to, že čest-
né spoločnosti súťažia s nečestnými, pričom majú 
konkurenčnú nevýhodu. To vytvára tlak dokonca 
i na tie najčestnejšie strany a núti ich zapojiť sa do 
šedej ekonomiky a to najmä v takých odvetviach 
ako je stavebníctvo, veľkoobchod a maloobchod, 
gastronómia a ubytovacie služby, v ktorých je po-
diel šedej ekonomiky najväčší. 

Ak sa pozrieme na finančnú stránku veci, šedá eko-
nomika má za následok menej prostriedkov v štát-
nom rozpočtena platy štátnych zamestnancov, in-
fraštruktúru, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, 
bezpečnosť a to všetko núti štát, aby sa šedou 
ekonomikou zaoberal s cieľom zachovávať stabilnú 
a prosperujúcu krajinu pre všetkých. Keďže tieto 
funkcie štátu nemôžu byť opomínané, kvalita ve-
rejných tovarov a služieb klesá. Tento problém je 
však ešte výraznejší v dôsledku klasických prob-
lémov spojených s „čiernymi pasažiermi“. Takéto 
zneužívanie zahŕňa i nelegálne využívanie štátom 
poskytovaných príspevkov ako je napríklad pod-
pora v nezamestnanosti poskytovaná ľuďom, kto-
rých práca nie je nahlásená. V praxi to znamená, 
že v rozpočte sociálneho zabezpečenia chýbajú fi-
nančné prostriedkyna penzie a rôzne iné príspev-
ky, v dôsledku nižšieho objemu peňazí sa zhoršuje 
zdravotná starostlivosť, k dispozícii je menej peňa-
zí na investície do infraštruktúry atď. Sociálne do-
pady predstavujú následky, ktoré majú pravdepo-
dobne najväčšie vedľajšie účinky a tie sa prejavujú 

znižovaním dôvery v štátne inštitúcie avnímaním 
nečestnosti a neférových podmienok v spoločnosti 
– vzniká pocit „keď to robia iní, prečo nie ja?“Cel-
kovo je najzávažnejším dopadom šedej ekonomiky 
tá skutočnosť, že znižuje hospodársky rast a spot-
rebiteľmi vytváranú hodnotu v dôsledku nasledujú-
cich skutočností:
• Znížený daňový základ kvôli nenahlásenému príjmu
• Nižší objem/nižšia kvalita verejných služieb 

v dôsledku zníženého príjmu štátue
• Narušenie súťaže na trhu
• Degradácia hospodárskych a sociálnych inštitúcií2

Na základe týchto vyššie uvedených faktov môže-
me sformulovať záver, že za riešenie tohto prob-
lému sú zodpovední všetci účastníci ekonomického 
systému. Na základe toho tím poradcov Master-
card preskúmal viac vrstiev tejto výzvy a umožnil 
našim partnerom na Slovensku ponúknuť riešenia, 
z ktorých môžu mať prospech všetci účastníci hod-
notového reťazca vrátane verejnosti.

Cieľ tejto bielej knihy pozostáva z troch častí:
• Predstavenie našich úvah o šedej ekonomike 

kľúčovým hráčom.
• Sumarizovanie najdôležitejších zistení z výsku-

mu a overených postupov v tejto oblasti.
• Spustenie diskusie a iniciatív v Slovenskej repub-

like s cieľom pomôcť riešiť túto výzvu.

V rámci týchto aktivít chce Mastercard odhaľovať 
príležitosti pre ďalší rast a zvyšovať kvalitu života 
občanov prostredníctvom inkluzívneho ekonomic-
kého systému zameraného na zvyšovanie efektivi-
ty trhu.

2 Mastercard – EY: Zníženie rozsahu šedej ekonomiky prostredníctvom elektronických platieb
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2RÔZNE TYPY 
ŠEDEJ EKONOMIKY

Šedú ekonomiku môžeme rozdeliť do dvoch hlav-
ných oblastí. Na základe správania účastníkov mô-

žeme hovoriť o aktívnej a pasívnej šedej ekonomi-
ke. Rozdiely spočívajú v tom ako fungujú.

• Aktívna šedá ekonomika funguje na základe do-
hody oboch strán transakcie. Obe strany majú 
z transakcie prospech. Kvôli tomu, aby transak-
ciu nebolo možné vystopovať sačasto používa 
hotovosť – hotovosť predstavuje dôsledok. Obe 
strany si uvedomujú, že sa zapájajú do nelegál-
nej činnosti a sú ochotné to urobiť. V praxi sa 
zákazník a obchodník dohodnú na vzájomne 
výhodných podmienkach alebo zvyčajne sa ob-
chodník dopustí dobrovoľne podvodu. Neskôr 
obchodník poskytne zákazníkovi zľavu pri plat-
be v hotovosti, ktorá nie je nikde zaznamenaná 
a tak sa vyhne plateniu DPH aj dane.

Ďalším častým prípadom je situácia, kedy sa 
obchodník a jeho zamestnanec dohodnú na 
tom, že bude vyplácaná iba minimálna mzda 
a zvyšná časť mzdy bude bez registrácie vyplá-
caná v hotovosti alebo dokonca neexistuje žiad-
na pracovná zmluva a celá mzda je vyplácaná 
v hotovosti rovno „na ruku“. Dôsledkom toho je 
neplatenie dane z príjmu a odvodov na zdravot-
né a sociálne poistenie.

• V rámci pasívnej šedej ekonomiky má z nelegál-
nej činnosti prospech len jedna strana. Zvyčaj-
ne má prospech predávajúci, pretože kupujúci 
väčšinou nevie, že transakcia prebieha v rámci 
šedej ekonomiky. Ak sa má predávajúci vyhnúť 
plateniu daní v súvislosti s transakciou, musí byť 
použitý taký spôsob platby, ktorý nie je možné 
vystopovať a preto v takom je hotovosť príči-
nou. K tomu najčastejšie dochádza vtedy, keď 
zákazník platí za tovar alebo služby v hotovosti 
a obchodník si vezme hotovosť, ale nevystaví 
príjmový doklad a nezaznamená platbu (neplatí 
DPH ani daň z príjmu).

Na Slovensku aktívna šedá ekonomika predsta-
vuje približne 22% a pasívna zvyšných 78% celého 
objemu šedej ekonomiky. Bez ohľadu na typ šedej 
ekonomiky, všetky takéto činnosti znižujú daňový 
základ a prispievajú k degradácii ekonomických 
a sociálnych inštitúcií, znižujú kvalitu verejných 
služieb a narúšajú konkurenciu na trhu. Jedno 
s druhým, šedá ekonomika má za následok nižšiu 
úroveň hospodárskeho rastu.

3 Mastercard – EY: Zníženie rozsahu šedej ekonomiky prostredníctvom elektronických platieb
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3RÁMEC EXISTENCIE 
ŠEDEJ EKONOMIKY

Ekonomickí aktéri majú záujem na realizácii hodno-
ty. Vzhľadom na to, že zdanenie znižuje celkovú re-
alizovanú hodnotu, niektorí sa môžu dostať do po-
kušenia pozmeniť transakcie s cieľom minimalizovať 
daňové bremeno.

V dôsledku toho môžu účastníci váhať so zavede-
ním prevádzkových a platobných postupov, ktoré 
sú sledovateľné. Toto je päť najdôležitejších oblastí, 
v ktorých je vidieť šedú ekonomiku a jej dôsledky:

PRÍLEŽITOSŤ PRE NEPLATENIE DANÍ
1. PLATENIE DANE Z PRIDANEJ HODNOTY
• Platba v hotovosti na mieste predaja pred-

stavuje najvyššie riziko daňového úniku a vy-
tvára priestor pre manévrovanie s vyúčto-
vanou cenou. Obchodníci majú veľký záujem 
na znižovaní oficiálnej vstupnej ceny s cieľom 
znížiť základ pre DPH a môžu byť zároveň 
ochotní vyplatiť časť tohto rozdielu iným.

2. PLATENIE DANE Z PRÍJMU FYZICKEJ OSOBY 
• Protichodné záujmy podnikov a pracovníkov 

môžu mať za následok hľadanie spôsobov 
ako vyplácať mzdy nelegálne a bez zdanenia.

3.  DAŇ Z PRÍJMU PRÁVNICKÝCH OSÔB 
A DAŇ Z DIVIDEND

• V tých podnikoch, kde sú vlastníci zároveň 
i manažérmi môže existovať pokušenie za-
účtovávať náklady znižujúce daňový základ 

alebo nachádzať spôsoby ako sa vyhnúť dani 
z dividend. 

MOŽNÁ POTREBA 
ČISTÝCH PEŇAZÍ
4. VYSOKÉ PLATBY ZO STRANY ZÁKAZNÍKOV
• Časť osobnej spotreby je možné realizovať pro-

stredníctvom hotovosti, avšak drahšie nákupy 
a sporenie si vyžadujú deklarovaný príjem.

5. UKLADANIE PEŇAZÍ V BANKE
• Aj keď dokážeme používať menej hotovosti 

v rámci osobnej spotreby, zhromažďovanie 
a používanie väčšieho majetku je problema-
tickejšie bez deklarovaného príjmu a vedie 
k praniu špinavých peňazí.

Zdroj: Mastercard Advisors
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1ŠEDÁ EKONOMIKA 
NA SLOVENSKU

Odhaduje sa, že šedá ekonomika na Slovensku 
tvorí približne 13,7% hrubého domáceho pro-
duktu (HDP). To sa rovná 11,1 miliardám eur 

straty HDP. Celkový rozsah šedej ekonomiky 
na Slovensku si udržiava konštantnú úroveň od 
roku 2010.

Zdroj: Prof. Friedrich Schneider, Mastercard – EY, Svetová banka
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Je potrebné zdôrazniť, že ľudia by si mali uvedomo-
vať aké bremeno predstavuje šedá ekonomika pre 
celé hospodárstvo čo sa týka dopadov na každého 
jednotlivca, keď zohľadníme celý jej rozsah a počet 
dospelých obyvateľov danej krajiny. Toto bremeno 
predstavuje 2 400 eur na dospelého Slováka ročne 

a ukazuje aký veľký dopad má šedá ekonomika na 
každého dospelého človeka žijúceho v tejto krajine. 
Ak zohľadníme infláciu, bremeno, ktoré predstavuje 
šedá ekonomika pre každého dospelého občana sa 
drží na rovnakej úrovni ako v roku 2003, čo len zdô-
razňuje neistotu úspechu boja s týmto fenoménom.

2ŠEDÁ EKONOMIKA 
V EURÓPE

Šedá ekonomika je bežným problémom nielen 
v Európe, ale v celom svete a bojujú proti nej všet-
ky vlády. Nájdenie realizovateľného a praktického 
riešenia tohto problému môže znamenať pre danú 
krajinu konkurenčnú výhodu. Rozsah šedej ekono-

miky v jednotlivých krajinách sa veľmi rôzni a v kra-
jinách Európy siaha od 6,2% HDP až po 30,2% 
HDP. Slovensko so svojimi 13,7% patrí do tej lep-
šej polovice európskych krajín, i tak má však ešte 
značný priestor pre zlepšovanie.

3FAKTORY PODPORUJÚCE 
ŠEDÚ EKONOMIKU

Podiel šedej ekonomiky na HDP sa v jednotlivých 
krajinách značne líši. To vyvoláva otázku kto-
ré faktory ovplyvňujú veľkosť šedej ekonomiky. 
V rámci nášho výskumu sme zistili, že napriek 
našim očakávaniam neexistuje žiadna výrazná 
korelácia medzi veľkosťou šedej ekonomiky a cel-
kovým daňovým zaťažením. Hypotéza, ktorá ho-
vorí, že krajiny s vysokými daňami budú mať veľ-
kú mieru šedej ekonomiky a v krajinách s nízkymi 

daňami bude šedá ekonomika menej rozsiahla sa 
nepotvrdila. Našli sme však tri kľúčové faktory, 
ktoré majú najväčší dopad na relatívny rozsah še-
dej ekonomiky:

1) Najsilnejšia korelácia bola zistená medzi 
veľkosťou šedej ekonomiky a celkovým čis-
tým ziskom upraveným na základe kúpnej 
sily – koľko toho môžete nakúpiť, ak zohľad-
níme cenové úrovne vo vašej krajine po za-

Zdroj: Správa o výskume: “Odhad rozsahu šedej ekonomiky 
vo vysoko rozvinutých krajinách” – Prof. Friedrich Schneider – December 2016
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2) Navyše, čím viac hotovosti sa používa v kra-
jine, tým vyšší je podiel šedej ekonomiky na 
HDP. Ak vyhodnotíme používanie hotovosti 
v rámci populácie ako podiel na HDP a po-
diel šedej ekonomiky na HDP, tento trend je 

zjavný. Čím menej hotovosti obieha v hospo-
dárstve, tým je šedá ekonomika menšia. Slo-
vensko vykazuje relatívne nízke úrovne šedej 
ekonomiky, ak vezmeme do úvahy pomerne 
vysokú mieru používania hotovosti.4

Na Slovensku ostáva platba v hotovosti tým 
spôsobom platby, ktorý bežná populácia vyu-
žíva najčastejšie. Hotovosť sa používa v 78% 
transakcií 5 a toto percento je ešte vyššie, keď 
ide o transakcie s malými čiastkami. Ak vy-
jadríme hodnotu hotovostných platieb ako 

percentuálny podiel HDP, v porovnaní s 5% 
v krajinách, ktoré sú v tejto kategórii najlepšie, 
ako je napríklad Švajčiarsko, je na Slovensku 
uhrádzaných v hotovosti až 44% výdavkov 
v dôsledku čoho je Slovensko jedným z naj-
väčších používateľov hotovosti v Európe.

4 PYMNTS – Celosvetový index hotovosti (podiel hotovosti, ktorú využívajú občania na HDP)) 
5 Európska centrálna banka – Prieskum trhu za rok 2017

platení všetkých daní. Čím vyšší je celkový 
príjem, ktorý je k dispozícii, tým nižšia je 

potreba riskovať zapájaním sa do činností 
v rámci šedej ekonomiky.
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3) Navyše, dôvera v štát a presvedčenie, že 
peniaze získané prostredníctvom daní budú 
použité rozumne a v prospech ľudí sú ďalším 

faktorom, ktorý prispieva k znižovaniu roz-
sahu šedej ekonomiky6. Čím vyššia je dôvera 
v štát, tým je šedá ekonomika menšia.

Zdroj: PYMNTS – Celosvetový index hotovosti
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PRÍKLADY OSVEDČENEJ 
PRAXE

1REFORMY 
V GRÉCKU 

Po hospodárskej krízy v Grécku, kedy HDP kleslo 
v rokoch 2008 až 2016 o 45% a miera nezamest-
nanosti dosiahla 27%, bolo v roku 2013 imple-
mentovaných niekoľko hlavných obmedzení, najmä 
kontrola kapitálu a zákon č. 4446/2016 o príjmoch 

z DPH. Od júna 2015 boli banky pre verejnosť za-
tvorené a boli zavedené prísne limity na výber 
hotovosti z bankomatov. Tieto obmedzenia boli 
postupne v priebehu nasledujúcich rokov zmier-
ňované. Na strane ponuky bolo zavedené povinné 
akceptovanie kariet počas štátnych sviatkov. Ob-
chodníci z 85 sektorov a profesií museli začať za-
vádzať rôzne formy elektronických platieb. Všetky 
typy odmeňovania za prácu v hotovosti prestali 
predstavovať pre zamestnávateľov daňovo odpo-
čítateľnú položku a limit pre hotovostné transakcie 
bol znížený z 1 500 eur na 500 eur.

Ako môžu vlády 
bojovať proti šedej 
ekonomike?
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Neboli však zavedené len obmedzenia. Zavedený 
bol aj benefit vo forme zníženia daní. Daňoví po-
platníci, ktorí uhrádzajú určité percento z svojich 
príjmov elektronicky majú prospech z nižšej dane 
z príjmu. Boli zavedené tri príjmové kategórie s od-
lišnými minimálnymi podielmi elektronických tran-
sakcií, na ktoré sa vzťahoval tento benefit:
• Príjem 1 – 10 000 €: 10%
• Príjem 10 000 – 30 000 €: 15%
• Príjem nad 30 000 €: 20% až do 30 000 €

Požadované výdavky sa vypočítavajú kumulatívne 
(zákazník s príjmom 35 000 € musí minúť 5 000 € 
elektronicky – 10% z prvých 10 000, 15% z nasle-
dujúcich 20 000 € a 20% zo všetkých transakcií 
nad 30 000 €). Ak daňovník nesplní túto požiadav-
ku,musí zaplatiť pokutu vo výške ďalších 22% dane 
zo sumy potrebnej na dosiahnutie tohto limitu. 

V rámci ďalšieho boja proti daňovým únikom bola 
spustená lotéria, ktorá umožnila dať do zlosovania 
elektronické transakcie pre 1 000 výhercov raz za 
mesiac s výhrou vo výške približne 1 000 € alebo 
s inými cenami.

Medzi dopady týchto opatrení patria vyššie príjmy 
z výberu daní, vyšší výber DPH a najmä dramatic-
ký nárast používania kariet – až šesťnásobne za tri 
roky. V roku 2017 začal HDP v Grécku opäť rásť po 
prvý krát od roku 2008.

2BEZHOTOVOSTNÝ 
FOND V POĽSKU

Poľsko zaviedlo špecializovaný fond na podporu bez-
hotovostných platieb s cieľom spropagovať akceptá-
ciu kariet v segmente malých a stredných podnikov, 
kde približne tri štvrtiny podnikateľov neakceptovalo 
platobné karty. Nadácia Bezhotovostné Poľsko bola 
založená na základe dohody medzi Ministerstvom 
pre rozvoj, Mastercard, Visa a Asociáciou poľských 
bánk. Všetci kľúčoví nadobúdatelia v Poľsku sa zú-
častňujú v programe poskytovania bezplatných POS 
terminálov počas obdobia minimálne 12 mesiacov. 
Tento program pokrýva pevne stanovené náklady 
spojené s poskytnutím POS terminálu a variabilné 
náklady spojené s akceptáciou kariet do určitej výš-
ky (spracovaný objem 100 000 PLN ročne). Existu-
je limit – tri POS terminály pre jedného obchodníka 
a franšízy sú z tohto programu vylúčené. Všeobec-
ným cieľom je v značnej miere zvýšiť akceptáciu ka-

riet zo strany malých a stredných obchodníkov a zní-
žiť tak objem hotovostných transakcií.

Tento program bol spustený vo februári 2018. Do 
konca júna 2018 zafinancoval tento program 44 000 
POS terminálov, pričom sa odhaduje, že ku koncu 
roka dosiahne tento počet 100 000 kusov.

3PREDAJNÉ AUTOMATY 
V MAĎARSKU

V júli 2018 boli v Maďarsku zavedené zákony, kto-
ré zaväzujú prevádzkovateľov automatov s jedlom 
a nápojmi, aby pripojili svoje zariadenia do systé-
mu maďarského daňového úradu na báze 24 hodín 
denne a 7 dní v týždni. Predajné automaty registru-
jú platby zákazníkov a prenášajú informácie o kúpe 
priamo na poštový úrad v Maďarsku, ktorý prevádz-
kuje služby prenosu dátmedzi každým predajným 
automatom a daňovým úradom v Maďarsku. Takto 
dokáže daňový úrad sledovať obrat predajného au-
tomatu a kontrolovať nepriznaný príjem v daňových 
priznaniach a chýbajúce platby DPH.

4MAXIMÁLNA 
MIERA POUŽÍVANIA 

HOTOVOSTI
V mnohých krajinách je bežnou praxou limitova-
nie maximálnej výšky jednej platby. Takýto limit 
je zavedený vo viac než polovici európskych krajín. 
V mnohých krajinách je však tento limit nastave-
ný veľmi vysoko podobne ako v prípade Slovenska 
(5 000/15 000 €). Niekoľko európskych krajín znač-
ne znížilo tento limit, aby reálne dosiahli požado-
vaný efekt zmenšenia miery používania hotovosti. 
Najnižšie úrovne maximálnych transakcií v hotovos-
ti boli zavedené v týchto krajinách:
• Grécko – 500 € 
• Portugalsko – 1 000 €
• Francúzsko – 1 000 €
• Rumunsko – približne 2 260 €
• Španielsko – 2 500 €
• Belgicko – 3 000 €
• Taliansko – 3 000 €

Niektoré krajiny rozlišujú medzi miestnymi daňový-
mi poplatníkmi a nerezidentmi a nastavili odlišné 
limity pre každú skupinu.

Ako môžu vlády 
bojovať proti šedej 
ekonomike?

7 Svetová banka
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5ELEKTRONICKÉ PLATBY 
V JUŽNEJ KÓREI

Už v roku 1999 začala juhokórejská vláda propa-
govať elektronické platby prostredníctvom sti-
mulov pre daňových poplatníkov s cieľom zvýšiť 
transparentnosť nakupovania a prinútiť podniky, 
aby čestne vykazovali svoj príjem a DPH. Tento 
stimul je založený na dokazovaní toho, že určité 
percento príjmov bolo minuté elektronicky. Pod-
mienky, limity a sadzby sa od zavedenia tejto le-
gislatívy už niekoľko krát zmenili. Toto opatrenie 
však výrazne pomohlo premeniť kórejskú ekono-
miku, ktorá vo veľkej miere používala hotovosť na 
bezhotovostnú, pretože krátko po zavedení toh-
to opatrenia používanie platobných kariet prud-
ko stúplo. Bol zavedený i stimul pre obchodníkov 
akceptujúcich elektronické platby, ten však skon-
čil v roku 2011. Bol založený na poskytovaní da-
ňovýchvýhod za akceptovanie platieb kartami. 
V priebehu týchto rokov zažila Južná Kórea rýchly 
hospodársky rast, ktorý pokračuje doteraz.

V roku 2002 zaviedla Južná Kórea svoj systém KO-
NEPS pre elektronické obstarávanie, ktorý štan-
dardizoval elektronické platby v rámci štátneho 
obstarávania, čím sa eliminovala nehospodárnosť 
a boli dosiahnuté úspory na základe veľkosério-
vej výroby. Platby dodávateľom sú realizované 
elektronicky do niekoľkých hodín od zúčtovania. 
Odhaduje sa, že vďaka digitalizácii sa podarilo 
ušetriť až 8 miliárd USD ročne. Navyše to umož-
nilo malým a stredným podnikom participovať na 
štátnom obstarávaní, ktorému predtým domino-
vali veľké firmy. Do niekoľkých rokov sa zvýšil po-
diel participácie malých a stredných podnikov na 
75% z pôvodnej úrovne 25%.

6VEREJNÁ DOPRAVA 
NA UKRAJINE

Znižovanie objemu hotovosti v hospodárstve je 
možné dosiahnuť i vytváraním zvykov čo sa týka 
elektronických platieb. Jedným z príkladov je ak-

ceptácia kariet v rámci poskytovania často využí-
vaných služieb. Medzi najvýraznejšie príklady patrí 
umožnenie platieb kartami vo verejnej doprave. 
Existuje veľký počet prípadov, kedy zavedenie bez-
kontaktných platieb vo verejnej doprave mnohoná-
sobne zvýšilo mieru používania kariet.

Po tom, ako Kyjev zaviedol bezkontaktné platby 
vo svojom metre v novembri 2015 sa zvýšilo pou-
žívanie bezkontaktných kariet cestujúcimi v metre 
o 77%. Tento efekt sa šíril ďalej a držitelia kariet 
začali vyžadovať elektronické platby od obchod-
níkov a za služby, čo vyvolalo celkový progresívny 
pokles používania hotovosti v meste.

KĽÚČOVÉ ZISTENIA
Vo všeobecnosti sme zistili, že používanie hoto-
vosti, celkový príjem, ktorý je k dispozícii a dôve-
ra voči štátu zohrávajú najdôležitejšiu úlohu čo 
sa týka rozsahu šedej ekonomiky v danej krajine. 
Používanie hotovosti slúži ako hlavný prostriedok 
vďaka problematickej vystopovateľnosti a ano-
nymite, ktoré umožňujú zapojiť sa do činností 
v rámci šedej ekonomiky. Používanie hotovosti 
uľahčuje zatajovanie niektorých transakcií pred 
daňovým úradom tak v rámci aktívnej ako aj pa-
sívnej šedej ekonomiky. Na jednej strane má však 
hotovosť ešte stále tú výhodu, že je akceptovaná 
na každom predajnom mieste.

Obmedzenie používania hotovosti v hospodár-
stve v prospech elektronických platieb je jas-
ným spôsobom ako zaviesť do systému transpa-
rentnosť a poskytnúť štátu a daňovým úradom 
účinný spôsob kontroly. Po celom svete vlády 
stupňujú svoje úsilie zamerané na zvyšovanie 
transparentnosti vo svojich ekonomikách a eli-
minácia hotovosti zohráva v rámci tohto úsilia 
dôležitú úlohu. V takých krajinách ako je Južná 
Kórea, kde boli verejné inštitúcie lídrom na ces-
te ponúkania elektronických prostriedkov pri 
platbách za ich služby, je vytláčanie hotovosti 
najúspešnejšie a nevyžaduje používanie nátlako-
vých/reštriktívnych stratégií.
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Na boj so šedou ekonomikou prostredníctvom 
transparentných elektronických platieb je potre-
bné mať zavedenú vhodnú infraštruktúru. Ešte 
predtým však musia existovať také faktory ako 

je finančná inklúziaa preferovanie tejto platobnej 
metódy zo strany obyvateľstva. Budovanie tejto 
pyramídy zdola nahor vytvára prostredie potrebné 
pre zvýšenie využívania elektronických transakcií.

Bezhotovostná pyramída

Opatrenia na zníženie 
objemu hotovosti 

Platobná infraštruktúra

Umožňujúce faktory
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1UMOŽŇUJÚCE 
FAKTORY

A. FINANČNÁ INKLÚZIA
V dolnej časti bezhotovostnej pyramídy je potreb-
ná adekvátna finančná inklúzia. Jednotlivci a pod-
niky musia mať adekvátny prístup k bankovým 
službám. Na Slovensku je táto úroveň pomerne vy-

soká a predstavuje až 84% populácie vo veku nad 
15 rokov. Absolútna väčšina populácie na Slovensku 
má prístup k bankovým službám za nízku mesačnú 
cenu alebo dokonca bezplatne. Niekoľko komerč-
ných bánk poskytujebezplatné bankové služby spolu 
s bezplatným „zákonným účtom“ pre občanov s níz-
kym príjmom, ktorý je v tejto krajine poskytovaný 
predstavuje dostatočnú bázu ponuky.

B. PREFERENCIA PLATIEB
Napriek veľmi vysokej miere používania hotovosti na 
Slovensku výskum Európskej centrálnej banky ukázal, 
že len 32% Slovákov uprednostňuje platby v hotovos-
ti. Celých 53% preferuje platby kartou alebo iné for-
my bezhotovostných platieb a zvyšných 15% nemá 
žiadne preferencie. Toto jasne ukazuje, že dve tretiny 

Slovákov neuprednostňujú platby v hotovostia radi by 
platili inými elektronickými spôsobmi. Chýbajúca digi-
tálna infraštruktúra pre platby a nemožnosť platiť 
kartou u obchodníkov za tovar a služby vyžaduje od 
Slovákov, aby využívali núdzový spôsob platby v hoto-
vosti napriek tomu, že tento spôsob nepreferujú.

8 Svetová banka – Finančná inklúzia – populácia vo veku 15+ rokov
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2PLATOBNÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA

Ďalšou úrovňou procesu znižovania miery využívania 
hotovosti je poskytovanie alternatív prostredníc-
tvom širokej akceptačnej siete elektronických platieb 
na miestach predaja (POS) a online. Sieť akceptácie 
platobných kariet predstavuje najbežnejšiu metódu 
elektronických platieb, ktorá pokrýva tak POS ako aj 
virtuálne prostredie. Kvôli zníženiu používania hoto-
vosti v krajine je potrebné mať zavedenú infraštruk-
túru pre elektronické platby. Táto infraštruktúra je 
doplnená sieťou bankomatov, ktorá poskytuje ho-

tovosť v tých prípadoch, kedy nie je k dispozícii mož-
nosť realizovať elektronickú transakciu.

A. PENETRÁCIA PLATOBNÝCH KARIET
Penetrácia platobných kariet na Slovensku dosiahla 
úroveň 1,3 kariet na dospelú osobu, pričom debet-
né karty sú preferované viac ako kreditné. Väčšina 
v súčasnosti vydaných kariet obsahuje bezkontaktnú 
technológiu. V porovnaní s inými európskymi kartami 
je penetrácia platobných kariet medzi dospelou po-
puláciou jednou z najnižších. Platobné karty sú však 
na Slovensku bežnou praxou a využíva ich približne 
93% obyvateľstva.9 

9 Mastercard iResearchKvantitatívny prieskum CAWI – 2018

B. PENETRÁCIA PLATOBNÝCH TERMINÁLOV
Oblasť, v ktorej má Slovensko zjavné nedostatky je pokry-
tie miest akceptácie karietv rámci krajiny. Ak spočítame 
počet terminálov na tisíc obyvateľov, Slovensko sa umiest-
nilo na tretej najnižšej pozícii spomedzi európskych krajín 

a pod ním sa nachádza už len Ukrajina a Rumunsko. Ši-
roká sieť akceptácie kariet je kľúčovým predpokladom 
pre prechod od hotovostnej ekonomiky k elektronic-
kým platbám v rámci každodenných transakcií.

Zdroj: RBR Celosvetové údaje o kartách a prognózy do roku 2022
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Zdroj: RBR Celosvetové údaje o kartách a prognózy do roku 2022
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Nedostatok terminálov v určitých lokalitách potvr-
dil aj nedávny prieskum trhu. Existuje veľa oblastí, 
v ktorých by veľká časť slovenských obyvateľov rada 

používala svoje platobné karty namiesto hotovosti, 
nie je to však možné. Hlavnými oblasťami sú lekári 
a zubári, štátne a obecné úrady a parkoviská. 

Zdroj:Mastercard iResearch Kvantitatívny prieskum CAWI – 2018

Zdroj:Mastercard iResearch Kvantitatívny prieskum CAWI – 2018

Navyše, tento prieskum potvrdil, že 67% Slo-
vákov by rado platilo za služby mesta (poplat-
ky: zviera, odpad, parkovanie atď.) platobnou 
kartou, ak by to bolo možné.10 Celkovo je na 
Slovensku v oblasti akceptácie kariet značný 
potenciál pre zlepšenie tak, aby sa vyrovnal ak-
ceptačnému pokrytiu, ktoré je bežné v Európe. 

C. DOSTUPNOSŤ BANKOMATOV 
Slabé pokrytie Slovenska POS terminálmi je kom-
penzované poskytnutím širokej siete bankomatov, 
ktoré vlievajú do ekonomikyhotovosť a nepriamo 
pomáhajú šedej ekonomike. Pokrytie bankomatmi 
je veľmi husté najmä v mestách – len 8% Slovákov 
považuje bankomaty za nedostupné alebo príliš 
vzdialené.11 

10 Mastercard iResearchKvantitatívny prieskum CAWI – 2018. 
11 Mastercard iResearchKvantitatívny prieskum CAWI – 2018..
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3OPATRENIA 
NA ZNIŽOVANIE 

OBJEMU HOTOVOSTI
Na zníženie miery využívania hotovosti v ekono-
mike je v tejto bielej knihe navrhovaných sedem 
opatrení. Tieto opatrenia je možné rozlišovať pod-
ľa spôsobu akým ovplyvňujú situáciu na nátlako-
vé a motivujúce. Prístup využívajúci nátlak je naj-

častejší, vláda vydáva predpisy, ktoré musia byť 
dodržiavané. Sú stanovené sankcie za nedodržia-
vanie a zavedené mechanizmy dohľadu a kontroly 
kvôli prevencii ich nedodržiavania. Na druhej stra-
ne, motivujúci prístup nie je reštriktívny a skôr pod-
poruje zmenu správania požadovaným smerom 
tak, že poskytuje nejaký druh odmeny. Výhodou 
motivačného prístupu je pozitívna motivácia, kto-
rá sa nespolieha na to, že budú potrebné kontrolné 
mechanizmy.

NÁTLAKOVÉ OPATRENIA
1. POVINNOSŤ PLATIŤ MZDY A PLATY
ELEKTRONICKY
Platy všetkých zamestnancov musia byť vyplácané 
elektronicky, napríklad prevodom z účtu na účet. 
Vyplácanie platov, prepitného, bonusov, dividend, 
prémií, náhrad cestovného a stravné atď. V hotovos-
ti môže byť pod hrozboupokuty zakázané.

2. STANOVENIE LIMITU PRE HOTOVOSTNÉ
PLATBY SPOTREBITEĽOV A PODNIKOV
Výrazné zníženie limitu pre maximálnu čiastku ho-
tovostnej transakcie zo súčasných 5 000/15 000 €. 
Taktiež výrazné zníženie maximálneho limitu na 
fakturovanú čiastku, ktorá povoľuje odpočet DPH zo 
súčasných 1 000 € pri platbe v hotovosti a 1 600 € 
pri elektronickej platbe.

3. POVINNÉ PODNIKOVÉ KARTY
PRE ZAMESTNANCOV NA PODNIKOVÉ VÝDAVKY
Od podnikov je potrebné vyžadovať, aby vydávali 
podnikové karty pre tých zamestnancov, ktorí uhrá-
dzajú výdavky súvisiace s firmou, čo zabráni tomu, 
aby zamestnanec platil svojimi vlastnými peniaz-
mi a dostával neskôr refundáciu od spoločnosti. Je 

to tiež spôsob ako zabrániť podvodom s falošnými 
príjmovými dokladmi.

4. ZÁKAZ PLATIEB V HOTOVOSTI V NIEKTORÝCH 
ODVETVIACH
Podniky, ktoré obchodujú sregulovaným tovarom by 
mali mať zákaz prijímať hotovosť za takéto výrob-
ky a mali by akceptovať platby len v elektronickej 
forme. Hotovosť by mala byť zakázaná pri transak-
ciách medzi podnikmi navzájom a medzi podnikmi 
a spotrebiteľmi. Medzi takýto tovar môže patriť al-
kohol, tabak, niektoré lieky, ktoré môžu byť zneužité 
na výrobu drog alebo zbrane. Cieľom je zvýšiť mieru 
kontroly týchto látok. Obmedzenie používania hoto-
vosti v iných odvetviach s rozsiahlou šedou ekono-
mikou by mohlo ďalej zvýšiť dopad tohto opatrenia. 

5. POVINNÁ AKCEPTÁCIA KARIET V PREDAJNÝCH 
AUTOMATOCH
Predajné automaty na potraviny, nápoje, parkovacie 
automaty, stroje na lístky na hromadnú dopravu atď. 
by mali povinne akceptovať elektronické platby na-
príklad pomocou platobných kariet. V súčasnosti nie 
sú transakcie v predajných automatoch zaznamená-
vané v žiadnej forme a umožňujú optimalizáciu daní 
prostredníctvom zakrývania ich podielu na odbyte.

NÁTLAKOVÉ OPATRENIE
	 1.		Povinnosť	vyplácať	mzdy	a	platy	elektronicky
	 2.		Stanovenie	limitu	pre	hotovostné	platby	zo	strany	

spotrebiteľov	a	podnikov	
	 3.		Povinné	podnikové	karty	pre	zamestnancov	na	platby	

na	podnikové	výdavky
 4.		Zákaz	hotovostných	platieb	v	určitých	odvetviach

 5.		Povinná	akceptácia	kariet	v	predajných	automatoch	

MOTIVAČNÉ OPATRENIE
 6.	Daňové	úľavy	pre	jednotlivcov

 7.	Daňové	úľavy	pre	podniky
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MOTIVAČNÉ OPATRENIA
6. DAŇOVÉ ÚĽAVY PRE JEDNOTLIVCOV
Jednotlivci by mali byť odmeňovaní za využívanie 
elektronických platieb a s tým súvisiace znižovanie 
používania hotovosti, čím sa zároveň dosiahne za-
znamenávanie transakcií u obchodníkov. Jednotliv-
ci, ktorí minú určitú časť svojho príjmu elektronicky 
(pomocou kariet alebo bankových prevodov) by mali 
mať nárok na daňové úľavy.

7. DAŇOVÉ ÚĽAVY PRE PODNIKY
Podniky, ktoré dostávajú určitý podiel svojich príj-
mov prostredníctvom elektronických platobných 
transakcií budú mať nárok na daňové úľavy naprí-
klad vo forme „super odpočtu“, aby mohli pokryť 
náklady spojené s akceptáciou platobných kariet. To 
bude obchodníkov motivovať pozitívne, aby akcep-
tovali a preferovali platby kartami pred hotovosťou.

VALIDÁCIA OPATRENÍ
Spoločnosť Mastercard uskutočnila kvantitatívny 
a kvalitatívny prieskum trhu na Slovensku s cieľom 
validovať navrhované opatrenia zamerané na zníže-
nie objemu hotovosti a oslovila obchodníkov i verej-
nosť. Tento prieskum odhalil tolerantný postoj voči 
šedej ekonomike. Zapojenie do šedej ekonomiky je 
považované za akceptovateľné a dokonca až za ne-
vyhnutné a v prípade podnikateľov za súčasť toho 
ako sa udržať nad vodou. Medzi podnikmi panuje 
všeobecná nedôvera voči štátu, pocit regulácie a do-
nútenie znášať byrokratické bremeno. Preto konanie 
proti pravidlám nie je považované za podvod.

Kvantitatívny prieskum trhu zameraný na populá-
ciu potvrdil, že väčšina respondentov vo veľkej miere 

súhlasí s navrhovanými opatreniami. Dve motivu-
júce opatreniazískali zvlášť vysoké pozitívne hod-
notenia – 60 až 80% respondentov ocenilo takéto 
iniciatívy. Na druhej strane opatrenie číslo 4 – zákaz 
používania hotovosti v prípade alkoholu, tabaku 
a niektorých liekov je síce ešte stále akceptovateľ-
ný, ale nesúhlasila už väčšia časť respondentov a to 
najme spomedzi častých používateľov hotovosti. 
Všetky ďalšie navrhované opatrenia boli vnímané 
veľmi pozitívne s veľmi nízkym podielom responden-
tov, ktorí nesúhlasili, pričom väčšina z nich súhlasila 
až absolútne súhlasila. Výsledky naznačujú, že väč-
šina slovenskej populácie bude považovať imple-
mentáciu týchto opatrení za pozitívnu vec a ocení 
ich pozitívny dopad na „zosvetľovanie“ ekonomiky.

Opatrenia boli ohodnotené na základe ich predpokla-
daného dopadu na šedú ekonomiku. Predpokladá sa, 

že dve motivačné opatrenia budú mať najväčší dopad 
na „zosvetľovanie“ ekonomiky a 60% respondentov 
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ich zaradilo medzi prvé tri opatrenia, po nich nasle-
dujú povinné elektronické vyplácanie platov s cieľom 

znížiť mieru používania hotovosti, ktoré vnímalo 
44% respondentov ako najdôležitejšie opatrenie.12

ZÁVER
Táto biela kniha sa zaoberá problematikou šedej 
ekonomiky a jej negatívneho dopadu na ekonomiku 
krajiny a služby poskytované štátom. Zdôrazňuje-
me, že hotovosť je hlavným podporným faktorom, 
ktorý umožňuje činnosti v rámci šedej ekonomiky 
vďaka tomu, že nie je možné ju vystopovať. Zníže-
ním hotovosti v obehu v rámci hospodárstva štát 
zvýši svoju schopnosť kontroly a možnosť sledovať 
výdavky na účely správnych daňových záznamov.

Veľký počet krajín po celom svete zavádza opat-
renia zamerané na podporu elektronických pla-
tobných metód s cieľom zvýšiť transparentnosť 
a zároveň tým zmenšiť rozsah šedej ekonomiky. Na 

Slovensku existuje priestor pre zavedenie siedmich 
navrhovaných riešeníopísaných v tejto bielej knihe 
a tak podporiť moderné platobné metódy. Odpo-
rúčané opatrenia sú tak reštriktívne, ktoré obme-
dzujú používanie hotovosti a zároveň riešia známe 
spôsoby daňových únikov, ako aj prínosné, ktoré 
vytvárajú pozitívnu motiváciu zameranú na znižo-
vanie miery používania hotovosti. Prieskum jasne 
potvrdil, že slovenské obyvateľstvo vníma pozi-
tívne navrhované opatrenia a oceňuje ich dopad 
na „zosvetľovanie“ ekonomiky. Zavedením týchto 
opatrení môže Slovensko urýchliť vytláčanie hoto-
vosti z ekonomiky a tak zároveň zredukovať šedú 
ekonomiku.

12 Mastercard Kvantitatívny a kvalitatívny prieskum trhu – 2018.
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1POVINNOSŤ VYPLÁCAŤ 
MZDY A NÁHRADY 

ELEKTRONICKY
Od roku 2017 máme v SR zavedené zdanenie také-
ho príjmu, ktorý predstavujú dividendy vyplácané 
fyzickým osobám. Štandardne ide o 7%. Navyše, 
podľa Obchodného zákonníka slovenské spoločnosti 
nesmú vyplácať preddavky na dividendy. V praxi sa 
však výplata dividend počas bežného roka realizuje 
prostredníctvom výberov peňažných prostriedkov 
z bankového účtu, ktorésú len formálne zaúčtované 
ako vklady do pokladne. 

Vzhľadom na to, že podľa Zákona č. 394/2012 Z. z. 
o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „ZoPH“) 
nie je vyplácanie dividend v hotovosti, t.j. z pokladne, 
prakticky možné kvôli zavedeným hotovostným limi-
tom, spoločnosti hľadajú spôsoby ako znížiť fiktívny 
stav pokladne na reálny. Najbežnejším spôsobom 
je vyplatenie cestovných náhrad, okrem vreckové-
ho,v hotovosti, ktoré sa u zamestnancov nezdaňuje, 
pričom ZoPH takéto vyplatenie umožňuje.

Predpokladá sa, že cestovné náhrady sú vyplácané 
na základe vyúčtovaní cestovných náhrad zo strany 

zamestnancov, ktorí žiadnu služobnú cestu neusku-
točnili. Je potrebné upozorniť, že i keď sú cestovné 
náhrady oslobodenéod dane z príjmučo sa týka za-
mestnancov, sú považované za daňový výdavok na 
strane zamestnávateľov, aksú vyplatené v súlade 
so Zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhra-
dách (ďalej len „ZCN“). 

Existuje dokonca podozrenie, že o takýchto cestov-
ných náhradách niektorí zamestnanci ani nemusia 
vedieť, pretožeide o príjem, ktorý je oslobodený od 
dane z príjmova teda nie je zahrnutýdo ich zdani-
teľných príjmov. Vyplatenie cestovných náhrad teda 
môže slúžiť iba ako spôsob generovania fiktívnych 
daňových výdavkov na strane zamestnávateľov 
a spôsob ako znižovať fiktívny stav pokladne. Takto 
môže dochádzať k nezdaňovaniu príjmov vo forme 
dividend. 

Podobne môže byť časť mzdy vyplácaná v hotovos-
ti v špecifických sektoroch podnikania, napríklad 
vgastronómii, kde sa často napríklad „prepitné“ 
považuje za formu mzdy, ktorá sa zamestnancom 
vypláca v hotovosti a to bez zdanenia a platenia 
odvodov. Spravidla ide o rozdiel medzi sumou v pok-
ladni na konci príslušného dňa a oficiálnym stavom, 
ktorý je zaevidovaný v účtovníctve. Aj v tomto prí-

DOpatrenia zamerané 
na zníženie miery využívania 
hotovosti – detail
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pade mzdy slúžia ako nástroj ako dostať reálny stav 
pokladne na úroveň vedenú v účtovníctve. 

JEDNODUCHOSŤ IMPLEMENTÁCIE
Z tohto dôvodu by sme určite odporúčali novelizo-
vať §8 písm. o) ZoPH a §131 ods. 8 Zákonníka prá-
ce alebo znenie ZCN, ktoré umožňujú vyplácanie 
miezd a cestovných náhrad v hotovosti. 

Náklady na zavedenie tejto zmeny by nemali byť 
významné. Za jediné náklady, ktoré vzniknú v sú-
vislosti so zavedenou zmenou možno považovať 
bankové poplatky u tých zamestnancov, ktorí ešte 
nemajú bankový účet a budú si ho musieť zriadiť.

DOPAD
Z časového hľadiska je možné predpokladať bene-
fity pre štátny rozpočet okamžite alebo s odstu-
pom 1 roka a to v súvislosti s nezdaňovaním príj-
mov vo forme dividend alebo z dôvodu zdaňovania 
tých príjmov zamestnancov, ktoré sú v súčasnosti 
vyplácané nelegálne v hotovosti.

2STANOVENIE LIMITOV 
PRE HOTOVOSTNÉ 

PLATBY SPOTREBITEĽOV 
A PODNIKY
V súčasnosti sa na účely Zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „ZDPH“) pova-
žuje za zjednodušenú faktúru, na základe ktorej je 
možné vykonať odpočet dane ajjedna zjej foriem 
– tzv. doklad vyhotovený elektronickou registrač-
nou pokladnicou (ďalej len „ERP“) alebo virtuálnou 
registračnou pokladnicou (ďalej len „VRP“). 

Takýto doklad sa však považuje za faktúru len vte-
dy, ak úhrada ceny tovaru alebo služby s daňou 
v hotovostinepresahuje 1 000 eur alebo 1 600 eur, 
ak je uhradená inými platobnými prostriedkami na-
hrádzajúcimi hotovosť. Upozorňujeme, že takýto 
doklad nemusí obsahovať údaje o kupujúcom. 

Zároveň ZDPH v ustanoveniach, ktoré sa zaoberajú 
kontrolným výkazom upravuje povinnosť platite-
ľa dane uvádzaťv kontrolnom výkazecelkovú sumu 
základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu 
odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednoduše-
ných faktúr, na základe ktorých si za dané zdaňova-
cie obdobie uplatňuje odpočet dane a tov podstate 

bez detailov. Je potrebné upozorniť, že iba ak celko-
vá suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 
za dané zdaňovacie obdobie presiahne 3 000 eur je 
platiteľ dane povinný uviesť osobitne celkovú sumu 
základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu 
odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodá-
vateľov tovarov a služieb a s uvedením ich daňových 
identifikačných čísiel.

Keďže dané limity, či už tie, ktoré umožňujú odpočet 
DPH pri hotovostných platbách alebotie určené pre 
samotné detailné vykazovanie v kontrolnom výkaze, 
sú nastavené stále relatívne vysoko, jeden doklad 
vyhotovený z ERP alebo VRP môže byť predmetom 
odpočtu dane u viacerých platiteľov dane súčasne. 
Takéto duplicitné účtovanie pokladničných dokladov 
u viacerých daňovníkov slúži zároveň na znižovanie 
fiktívneho stavu pokladní. Originály dokladov môžu 
byť pritom jednotlivým daňovníkom zasielané podľa 
ich prípadnej potreby na účely daňovej kontroly ale-
bomiestneho zisťovania.

Z tohto dôvodu by sme navrhovali znížiť daný limit 
hotovostných platieb na 100 eur apovinnosť detail-
ného vykazovania zjednodušených faktúr v kontrol-
nom výkaze na 1000 eur. Máme zato, že táto zme-
na by výrazne obmedzila možnosť viacnásobného 
použitia toho istého dokladu, čo by malo pozitívny 
vplyv na výber na DPH a na zvyšovanie výberu daní 
z príjmov. 

Ďalšou možnosťou by mohlo byť zníženie súčasnej 
výšky limitu (5 000 eur/ 15 000 eur) pre transak-
cie realizované v hotovosti podľa ZoPH. Toto môže 
byť považované za všeobecné pravidlo, ktoré po-
kryje dokonca aj segment platiteľov, na ktorýchsa 
nevzťahuje DPH. Výrazné zníženie tohto limitu na 
úrovne, ktoré sú v krajináchako je Grécko(€500) 
alebo Francúzsko a Portugalsko(€1 000) by obme-
dzilo väčšie nákupy v hotovosti v prospech elektro-
nických platieb. Zvýši to transparentnosť a umožní 
sledovanie takýchto transakcií. Zavedenie funkč-
ných kontrolných mechanizmov pre toto opatrenie 
je nesmierne dôležité, ak má fungovať a dosiahnuť 
požadovaný výsledok.

JEDNODUCHOSŤ IMPLEMENTÁCIE
Náklady na zavedenie tejto zmeny by nemali byť 
významné, pretože vyžadujú len minimálnu zmenu 
súvisiacu s upgradom softvérového vybavenia pod-
nikateľských subjektov, ktorá sa tak či tak deje mini-
málne raz ročne.
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DOPAD
Z časového hľadiska je možné predpokladať príno-
sy pre štátny rozpočet okamžite alebos odstupom 
1 roka a to pri podávaní daňových priznaní za ten 
rok, v ktorom by tátozmena nadobudla účinnosť. 
Dôvodom je tá skutočnosť, že prakticky by malo 
dôjsť k výraznému zníženiu možnosti obehu dupli-
citných dokladov medzi podnikateľskými subjektmi.

3POVINNÉ PODNIKOVÉ 
KARTY PRE ZAMEST-

NANCOV NA PODNIKOVÉ 
VÝDAVKY
Zaznamenané nákupy uskutočnené platbami v ho-
tovosti môžu zatajovať skutočný nákup alebo môžu 
kryť iba formálne transakcie bez skutočných náku-
pov. Boli zaznamenané prípady, kedy bol rovnaký 
pokladničný doklad za nákup tovaru použitý viace-
rými podnikateľmi na účely odpočtu DPH adaňo-
vo odpočítateľné náklady na účely dane z príjmov 
právnických osôb. V skutočnosti sa to môže diať 
v troch rôznych situáciách:
• Kvôli zatajeniusvojich tržieb podnikateľ vystaví 

nejakým spôsobom pokladničný doklad bez zae-
vidovania tržby v registračnej pokladnici a tak-
toposkytnezákazníkovi “nesprávny” alebo nepri-
znaný doklad.

• Dvaja alebo viacerí podnikatelia vedome použijú 
ten istý pokladničný doklad ako viacerí iní.

• Podnikateľ predáva fiktívne faktúry alebo pok-
ladničné bloky ostatným za malý poplatok. Kým 
jeden zaeviduje hotovostnú platbu v sume uve-
denej na faktúre alebo na pokladničnom dokla-
de, iný podnikateľ nezaeviduje žiadnu tržbu a po-
nechá si prijatú hotovostnú platbu.

Takéto transakcie sú vo všeobecnosti realizované 
v nižších sumách, aby sa vyhli zákazu vykonáva-
nia platieb v hotovosti. Okrem toho sú často mimo 
akejkoľvek kontroly a existujú k nim iba doklady 
v papierovej podobe. Prirodzene, daňové a iné orgá-
ny majú len obmedzené možnosti ako kontrolovať 
azískaťprehľad o takýchto transakciách. 
Ďalšia situácia sa vzťahuje na rozličné výdavky sú-
kromnej povahy zvýhodňujúce zamestnancov, kto-
ré, ak sa uskutočňujú prostredníctvom platby v ho-
tovosti, môžu zakrývať svoj súkromný charakter 
a osobu, ku ktorej sa vzťahujú, pričom sa však na 
nich vzťahuje daň z príjmov fyzickej osoby vyplýva-

júcich zo závislej činnosti. Niektorí zamestnávatelia 
môžu vymieňať pokladničné doklady, ktoré zaplatil 
zamestnanec súkromne za hotovosť v celkovej ale-
bo čiastkovej hodnote ako súčasť ich mzdy a týmto 
spôsobom sa vyhnúť dani z príjmu zo závislej činnos-
ti a odvodom a znížiť si svoj vlastný daňový základ.

Povinné použitie podnikových kariet pre zamest-
nancov (vrátane konateľov a členov štatutárneho 
orgánu) by poskytlo evidenciu o skutočných výdav-
koch a o osobe, ktoránákup zrealizovala. Poskytlo 
by to viac dôkazov o rozličných nákupoch, ktoré boli 
uskutočnené podnikateľmi.

DOPAD
Toto opatrenie by účinne obmedzilo neželanú exis-
tenciu fiktívnych faktúr, nákupu faktúr od zamest-
nancov,nedobromyseľný predaj tovaru s vystave-
ním nepriznaných faktúr a úmyselné používanie 
tých istých dokladov viacerými podnikateľmi. 

Ďalšou výhodou je ľahšia kontrola podnikateľov nad 
svojimi vlastnými platbami a uľahčenie kontroly zo 
strany daňových orgánov nad transakciami pod-
liehajúcimi zdaneniu alebo znižujúcimi základ dane. 
Celkovo, okrem ochrany podnikateľov pri ich ob-
chodných aktivitách predpokladámeaj zvýšený vý-
ber dane z príjmov a DPH zo strany štátu:
• Vďaka zníženiu počtu fiktívnych faktúr.
• Vďaka zvýšenému vykazovaniu tržieb niektorými 

podnikateľmi.
• Vďaka efektívnejším daňovým auditom.
• Vďaka nárastu miezd.

JEDNODUCHOSŤ IMPLEMENTÁCIE
Toto opatrenie vyžaduje iba jednoduchú novelu Zo-
OPH, čoje možné podporiť zmenou zákona o dani 
z príjmov prostredníctvom definovaniatých nákla-
dov, ktoré sú spojené so zakázanou platbou v hoto-
vosti, ako nedaňových výdavkov.

Toto opatrenie môže byť vnímané negatívne predo-
všetkým v tých obchodných odvetviach, v ktorých je 
zvykom využívať platby v hotovosti alebo zo strany 
podnikateľov s väčším počtom platieb nízkej hodnoty 
alebo nákupov uskutočnených zamestnancami. Za 
riziko môžu predovšetkým považovať prístu zamest-
nancov k bankovým účtom prostredníctvom karty. 
Používanie kariet je však bezpečnejšie ako používanie 
hotovosti:
• Ak sa zamestnanec rozhodne, dokáže zneužiť 

hotovosť rovnako ako kartu. Vedeniu spoločnosti 
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však môže trvať nejaký čas, kým nájde chýbajúcu 
hotovosť, zatiaľčo zneužitie karty je možné spozo-
rovať online ihneď (SMS, internetové bankovníctvo, 
notifikácia emailom) a využívanie karty je možné 
obmedziť nastavením maximálneho limitu. 

• Ak sa hotovosť stratí alebo je odcudzená, táto 
strata je definitívna (pozitívne výnimky sa stávajú 
zriedkavo), na strane druhej stratenú alebo odcu-
dzenú kartu je možné zablokovať. Vyššie sumy sú 
chránené prostredníctvom PIN a nákupy cez in-
ternet je možné chrániť dodatočným overovaním.

• K dispozícii sú rôzne možnosti, ktoré obmedzia 
prístup k bankovým účtom a tým sa ďalej zabráni 
alebo obmedzí možnosť zneužitia karty, napríklad 
používanie kreditných kariet alebo predplatených 
kariet alebo nastavenie limitov na transakcie ale-
bo povolenie nákupov iba v určitých odvetviach.

4ZÁKAZ PLATIEB 
V HOTOVOSTI 

V URČITÝCH ODVETVIACH
Určité odvetvia alebo obchodné transakcie sú vo 
všeobecnosti spojené s vyššími rizikami daňových 
únikov alebo s porušením ďalších predpisov, najmä 
ak sa spájajú s platbami v hotovosti. Toto opatrenie 
sa netýka iba možných daňových únikov, ale vzťahuje 
sa i na ďalšie normy zakazujúce predaj určitým sku-
pinám osôb, napríklad predaj tabaku alebo alkoholu 
maloletým osobám alebo predaj určitých tovarov, 
ktoré môžu byť zneužité na trestnú činnosť. A preto 
navrhujeme, aby opatrenie zakázalo platby realizo-
vané v hotovosti v nasledujúcich odvetviach alebo pri 
nasledujúcich transakciách:
• predaj alkoholu a predaj tabaku – pre veľkoob-

chod aj maloobchod 

‒	Maloobchod	 –	 obmedzenie	 predaja	maloletým	
osobám	a	 zaobstaranie	 záznamu	pre	 príslušné	
orgány	o	tom,	kto	alkohol	kúpil	a	kto	predal	alko-
hol/	tabak	maloletej	osobe

‒	Veľkoobchod	–	vedenie	záznamov	o	tržbách	ob-
chodníkov	anáslednom	reťazciv	rámci	predaja	až	
ku	koncovému	zákazníkovi

• Predaj určitých liekov (s receptom alebo bez re-
ceptu) alebo ďalších tovarov obsahujúcich látky, 
ktoré by mohli byť použité na obchodovanie s dro-
gami alebo na výrobu drog

‒	Toto	 opatrenie	 umožní	 urobiť	 záznam	 o	 tran-
sakciách,	ktoré	sa	týkajú	niektorých	liekov	alebo	

látok,	 ktoré	 sú	 rozhodujúce	 pre	 obchodovanie	
s	drogami	alebo	výrobu	drog	a	vylúči	anonymné	
tržby,	čo	sa	už	stalo	skutočnosťou	v	niektorých	
verejných	lekárňach.	Opatrenie	by	sa	vzťahova-
lo	na	veľkoobchod	a	na	maloobchod	a	ako	také	
by	 obmedzilo	 prístup	 určitých	 skupín	 obyvateľ-
stva	k	týmto	liekom	alebo	látkam	alebo	by	aspoň	
umožnilo	ich	identifikáciu.

• Predaj zbraní a iného tovaru, ktorý by mohol byť, 
a často aj je, použitý na účely trestnej činnosti 
alebo tovaru, na ktorý na vzťahuje zákaz predaja 
maloletým osobám, pričom takýto tovar je v sú-
časnosti verejne dostupný bez obmedzení a kon-
troly.

‒	Veľkoobchod	–	vedenie	záznamov	o	tržbách	ob-
chodníkov	a	následnom	reťazci	v	rámcipredaja-
koncovému	zákazníkovi.

• Platby za služby dennej potreby, ktoré môžu byť, 
a často aj sú, používané s cieľom minú ťhotovosť 
pochádzajúcu zo šedej ekonomiky, pričom sao 
týchto službách často žiadne záznamy o príj-
moch nevedú. Toto môže zahŕňať predovšetkým 
tie služby, ktoré už podliehajú povinnosti použí-
vať registračné pokladnice a ako také už podlie-
hajú osobitnému predpisu, predovšetkým:

‒	Reštaurácie	a	bary,	poskytujúce	jedlá	a	nápoje

‒	Salóny	krásy	(kaderníctva,	manikúra,	
pedikúra,	atď.)

‒	Lekárske	ošetrenie

‒	Ubytovanie

DOPAD
V dôsledku zákazu platieb v hotovosti sa môže toto 
opatrenie dotýkať rozličných otázok a problémov, 
nielen obmedzenia šedej ekonomiky, daňových úni-
kov alebo používania tržieb pochádzajúcich zo šedej 
ekonomiky. Predovšetkým všakposkytne dodatoč-
nú ochranu určitým skupinám obyvateľstva ale-
bo verejnosti vo všeobecnosti. Toto sa týka najmä 
transakcií spojených s alkoholom, tabakom a určitý-
mi liekmi alebo látkami (ktoré sú voľne k dispozícii 
a môžu byť prakticky použité kýmkoľvek na nedo-
volenú výrobu liekov/drog). Keďže toto opatrenie 
má viac výhod, verejnosť ho môževnímať pozitívne. 
Predpokladáme zvýšené zisky z výberu daní, čo bude 
dôsledkom obmedzenia daňových únikov, lepšie kon-
trolné nástroje pre daňové a iné orgány a zníženie 
nákladov vďaka prevencii užívania alkoholu, liekov 
a tabaku maloletými osobami.
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JEDNODUCHOSŤ IMPLEMENTÁCIE
Toto opatrenie je možné jednoducho zaviesť novelou 
ZoOPH a zákona číslo 289/2008 Z. z. o používaní re-
gistračnej pokladnice. Vzhľadom na liečivá a iné látky 
by bola potrebná spolupráca medzi Ministerstvom 
zdravotníctva a Ministerstvom vnútra alebo s od-
borníkmi, aby boli vypracované správne zoznamy prí-
slušných liekov a látok alebo iného tovaru, na ktoré 
by sa vzťahovali obmedzenia platieb v hotovosti.

Takéto opatrenie v zásade na Slovensku už existuje 
a týka sa zákazu nákupu alkoholu a tabaku za strav-
né lístky. Komunikácia tohto opatrenia by sa mala 
predovšetkým dotýkať výhod v súvislosti s ochranou 
maloletých osôb a ochranou verejnosti predtrestnou 
činnosťou. V súvislosti s maloobchodom a služba-
mi, ktoré sú poskytované koncovým zákazníkom sú 
v praxiuž všetci podnikatelia povinní používať regis-
tračné pokladnice, často už disponujú POS termi-
nálom a tak dodatočné náklady pre niektorých z nich 
nemusiabyť rozhodujúce.

5POVINNÉ AKCEPTOVANIE 
KARIET V PREDAJNÝCH 

AUTOMATOCH
Predajné automaty na Slovensku sú zväčša pre-
vádzkované na základe platieb v hotovosti. Vo 
všeobecnosti predajné automaty pracujú s nízky-
mi sumami a predávajú tovar, predovšetkým jedlo 
a nápoje, ktoré podliehajú materiálnej škode alebo 
sa môžu pokaziť alebo predávajú služby, ako na-
príklad parkovacie alebo cestovné lístky. Predaj-
né automaty sú vyňaté z povinného používania 
registračných pokladníc. Z tohto dôvodu v spoji-
tosti s nimi neexistuje v zásade žiadna evidencia 
tržieb a prijatých platieb. Preto je možné predaj-
né automaty spájať s možnosťou daňového úniku 
prostredníctvom vykazovania nižších tržieb ale-
bo tržieb s nižšími čiastkami nežboliv skutočnosti 
zaplatené. Požiadavka na akceptovanie platob-
nej karty v predajných automatoch vytvorí dôkaz 
o platbe a zaznamená platobné operácie. Zákazní-
ci navyše ocenia možnosť zaplatiť za tovar kartou 
bez toho, aby museli mať k dispozícii mince. 

JEDNODUCHOSŤ IMPLEMENTÁCIE
Na to, aby vstúpilo toto opatrenie do praxe by bola 
potrebná iba malá zmena ZoOPH. Toto opatrenie 
však bude mať dopad na podnikateľov predávajú-

cich tovar alebo služby prostredníctvom predajných 
automatov. Vzhľadom na to, že toto opatrenie vyža-
duje technickú úpravupredajných automatov, mal by 
byť na tieto úpravy poskytnutý dostatočný časový 
priestor, pravdepodobne najmenej 1 kalendárny rok. 

Kvôli požadovanej technickej úprave predajných 
automatov, ktorú musia vykonať prevádzkovatelia 
môže byť toto opatrenie spojené so zvýšenými ná-
kladmi. Avšak tieto zvýšené náklady sa môžu spá-
jať s ďalšími výhodami pre podnikateľov:
• Pre ľudí a najmä turistov, ktorí pri sebe nenosia 

drobné peniaze alebo euráby bola platba kar-
tou výhodnejšia a mohlo byto zvýšiť mieru vyu-
žívania predajných automatov.

• Ak sa v predajných automatoch nebude nachá-
dzať hotovosť, riziko finančnej straty alebo rizi-
ko poškodenia predajného automatu v dôsledku 
vlámania alebo krádeže sa zníži a tým sa znížia 
aj náklady na údržbu a poistenie.

• Nebudú existovať žiadne manipulačné poplatky 
a výdavky spojené s hotovosťou.

• Náklady na aktualizáciu/úpravu alebo nákup 
nových predajných automatov sú daňovo odpo-
čítateľné položky.

Štátu nevznikajú žiadne osobitné náklady, ktoré by 
boli spojené s týmto opatrením.

DOPAD
Očakávame pozitívny dopad na rozpočet. Existuje 
riziko, že niektoré podnikateľské subjekty ukončia 
svoju obchodnú činnosť, to však môže naznačovať, 
že podhodnocovali svoju daňovú povinnosť. Do-
mnievame sa, že sa bude vykazovať viac tržieb a zá-
roveň tie podnikateľské subjekty, ktoré nevykazujú 
svoje tržby korektne a uplatňujú si vyššie náklady, 
ukončia takú činnosť, čím sa zníži strata z prevádz-
kovania predajných automatov.

6DAŇOVÁ ÚĽAVA 
PRE JEDNOTLIVCOV

Napriek tomu, že v SR máme ZoPH, tento predpis 
nerieši motivovanie konečného zákazníka, aby upred-
nostnil bezhotovostnú platbu pred platbou v hotovos-
ti a to dokonca ani vtedy, keď hotovostnou platbou 
zákazník porušuje ZoPH a hrozia mu za to dokon-
ca vysoké pokuty. Dôvodom je tá skutočnosť, že zo 
strany predávajúceho môže byť prijatie platby v ho-
tovosti a jej nepriznanie, či už na účely dane z príjmov 
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alebo DPH, „podporované“ tým, že zákazníkovi po-
skytne určitú „zľavu“. 

Z tohto hľadiska je podľa nášho názoru možné za 
efektívny nástroj potláčania vyššie uvedeného ko-
nania považovať podporu bezhotovostných platieb 
prostredníctvom daňovej úľavy, napríklad vo forme 
nezdaniteľnej časti základu dane u fyzických osôb. 
V praxi by mohlo ísť o možnosť odpočítania určitého 
percenta výdavkov uskutočnených platobnou kartou 
(pozn.: s výnimkou výberu hotovosti z bankomatov) 
so zohľadnením výšky dosiahnutého zdaniteľného 
príjmu konkrétneho daňovníka. Výška daňovej úľavy, 
napríklad vo forme nezdaniteľnej časti základu dane, 
by potom mohla predstavovať napríklad 10% sumy 
výdavkov za celý kalendárny rok, maximálne však 
10% celkového zdaniteľného príjmu daňovníka. 

Takáto jednoduchá úprava by motivovala platenie 
platobnou kartou, čo by sa malo pozitívne prejaviť 
vo zvýšení sumy vybraných daní práve u podnika-
teľských subjektov. Existujú krajiny, napríklad Južná 
Kórea, kde boli podobné nástroje už v minulosti zave-
dené. Bolo preukázané, že práve po zavedení týchto 
nástrojov sa medziročne zvyšovala, spolu so zvyšo-
vaním celkovej sumy odpočtov u fyzických osôb, aj 
celková suma výberu daní v krajine. 

Ďalšou možnosťou by mohla byť odpočítateľná da-
ňová položka, ktorá bude zahŕňať iba platby realizo-
vané kartou za dodávku tovaru a služieb v takom od-
vetví, v ktorom sa predpokladá, že platby v hotovosti 
slúžia len na to, aby znížili výšku zdaniteľného príjmu 
(gastronómia, stavebníctvo, služby atď.).

JEDNODUCHOSŤ IMPLEMENTÁCIE
Takáto zmena by si vyžadovala úzku spoluprá-
cu s bankami, pretože z hľadiska preukázateľnosti 
a jednoduchej aplikácie pre daňovníkov by bolo vhod-
né, aby potvrdenie o takto realizovaných výdavkoch 
(pozn.: slúžilo by ako podklad pre uplatnenie nezda-
niteľnej časti základu dane) generovali bankové in-
štitúcie pre svojich klientov priamo prostredníctvom 
svojich systémov.

Z legislatívneho hľadiska by táto zmena vyžadovala 
len krátku novelu Zákona o dani z príjmov a zmenu 
tlačiva dane z príjmov pre fyzické osoby typu A a B.

DOPAD
Je možné predpokladať, že tátozmena by do jedné-
ho alebo dvoch rokov od zavedenia mala viesť k zvý-

šeniu výberu daní z príjmov a tiež DPH vo vybraných 
sektoroch podnikania.

7DAŇOVÁ ÚĽAVA 
PRE PODNIKATEĽOV

Jedným z dôvodov, ktorými podnikatelia odôvod-
ňujú, prečo sa bránia akceptácii platobných kariet 
od svojich zákazníkov je výška poplatkov za platbu 
platobnými kartami, ktoré musia z tržby odvádzať 
bankám. Možným nástrojom, ktorý by tento prístup 
mohol zmeniť by mohlo byť zavedenie tzv. „superod-
počtu“ daňových výdavkov, ktoré podnikatelia platia 
za používanie POS terminálov alebo poplatkov za 
realizované platby bankám. Napríklad, nastavením 
„superodpočtu“ na štvornásobok takýchto nákla-
dov by došlo u podnikateľov k úspore na daniach vo 
výške 84% zo sumy, ktorú podnikatelia zaplatia za 
realizované bezhotovostné platby. Takáto zmena 
by mohla viesť k zmene prístupu podnikateľov, ktorí 
platby platobnými kartami považujú za drahšiu al-
ternatívu v porovnaní s bezhotovostnými platbami.
Ak by existovala motivácia smerujúca k využívaniu 
platobných kariet aj zo strany konečných zákazní-
kov, vytvorilo by sa reálne prostredie, ktoré by bez 
reštriktívnych opatrení vytláčalo hotovostné platby 
z platobného styku. 

Ďalšou možnosťou by mohla byť podpora pre ob-
chodníkov, ktorí si zaúčtujú istú hodnotu elektronic-
kých platobných transakcií ročne. Za formu podpory 
by bolo možné považovať odpočet z ich daňového 
základu alebo získanie daňovej úľavy. Výsledkom by 
bolo, že obchodníci urobia všetko, čo je v ich silách, 
aby motivovali zákazníkov k používaniu kariet na-
miesto toho, aby uprednostňovali platby v hotovosti.

JEDNODUCHOSŤ IMPLEMENTÁCIE
V SR máme momentálne skúsenosť so zavedením 
„superodpočtu“ pre oblasť výskumu a vývoja. Táto 
zmena by si preto vyžadovala len drobnú zmenu 
v Zákone č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov a zmenu 
tlačiva dane z príjmov právnických osôb alebo fyzic-
kých osôb typu „B“.

DOPAD
Ak by boli zavedené daňové úľavy za používanie pla-
tobných kariet aj pre koncových zákazníkov, vytvorilo 
by saúčinné prostredie, ktoré by bez reštriktívnych 
opatrení vytlačilo platby v hotovosti z platobných 
transakcií. 
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