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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

27-me stretnutie finančného klubu sa týkalo priebežného hodnotenia Hospodárskeho týždňa, ktorý 

bol naplánovaný na predchádzajúcom stretnutí. Vlastná téma zasadnutia však patrila miestnym 

daniam a poplatkom, ako aj dani z motorových vozidiel.  

 

Kľúčové slová: 

DPH, daň na vstupe, daň na výstupe, sadzba DPH, znížená sadzba DPH, vratky DPH, karuselové 

podvody, úspešnosť výberu DPH, daňová politika, miestne dane a poplatky, daň z motorových 

vozidiel 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Priebežné hodnotenie doterajších aktivít Hospodárskeho týždňa 

2. Plánovanie a organizácia zvyšných aktivít Hospodárskeho týždňa 

3. Tvorba aktivít a úloh na tému Miestna dane a poplatky, daň z motorových vozidiel 

 

Téma stretnutia: Miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel 

 

K bodu č. 1 a 2: 

 

Jednotliví členovia Klubu predniesli kolegom odpočet svojich doterajších aktivít v rámci 

prebiehajúceho Hospodárskeho týždňa: 

 Ing. L. Moravíková Fiačanová informovala kolegov o úspešnom vytvorení 34 

„podnikateľských subjektov“ zo 132 prítomných žiakov školy (veľa žiakov nenastúpilo 10.1. 

na vyučovanie z dôvodu choroby alebo karantény), taktiež úspešné rozbehnutie obchodných 

aktivít týchto subjektov. Čo sa týka diskusného panelu študentov k daňovej problematike, 

ktorý prebehne v piatok, boli vybratí študenti L. Čisárová, V. Krčahová (obe 3.B), D. 

Bartošová, S. Šušotová (3.A), E. Bukovinská, N. Jánošíková, D. Šimček, P. Rybárska, L. 

Jarottová (4.A). Títo študenti pod vedením pedagógov odborných predmetov začali 

zhromažďovať informácie a fakty potrebné k diskusii. 

 Ing. M. Šeďová so študentami 3.B skontrolovala nimi pripravené úlohy na výpočet DPH, 

ktoré si vytvorili pre prvákov, aj ich prezentáciu v Powerpointe, ktorou chcú túto 

problematiku týmto prvákom jednoducho a názorne vysvetliť (prváci totiž ešte nemajú 

potrebné ucelené znalosti o daniach ani fakturácii podniku a pod.) 

 Ing. M. Kubáň informoval kolegov, že na pondeľňajšej hodine Práva zadal študentom 3.A 

úlohu vyhľadávať na internete podklady o daňovej kriminalite, hranici medzi daňovou 

optimalizáciou, kreatívnym účtovníctvom a daňovými podvodmi a pod., najmä so 

zameraním na DPH (táto problematika súvisí s tématickým celkom Trestné právo, ktorý budú 

onedlho preberať). Na ilustráciu, čo žiaci na hodine našli a čo sa dozvedeli, použijeme úryvok 

z článku Lukáša Krivošíka: Ako fungujú karuselové podvody, ktorý bol uverejnený 

v časopise .týždeň dňa 8.3.2014: 

Pri opise podvodného kolotoča firiem sa inšpirujme základnou schémou, ktorú používa aj 

slovenská vládna koncepcia boja proti daňovým podvodom na DPH. Predstavte si štyri firmy, 

ktoré pre jednoduchosť označíme prvými štyrmi písmenami abecedy. Na začiatku je spoločnosť 

A, ktorá má v karuselovej schéme úlohu takzvanej „potrubnej firmy“. Sídli v inom členskom 

štáte EÚ a na Slovensko dodá tovar (oslobodený od DPH) firme B, ktorá má zase úlohu 

takzvaného „zmiznutého platiteľa dane“. Firma B daň prizná, ale neodvedie ju a prestane 

komunikovať. Sídlom je poštová schránka a konateľom nastrčený „biely kôň“ v podobe 

bezdomovca alebo narkomana, na ktorého je problém sa nakontaktovať. Firma môže byť tiež 

vymazaná z obchodného registra. 

Ďalšia firma v reťazci, spoločnosť C, má v schéme úlohu „nárazníkovej spoločnosti“. Jej 

úlohou je zneprehľadniť celú sieť a skomplikovať prípadné vyšetrovanie. Budí dojem 

serióznosti, predáva tovar ďalším firmám len s malým ziskom a odvádza nepatrnú daň. Môže ísť 

dokonca o serióznu firmu, ktorá ani nevie, že je zapojená do karuselového podvodu. V každom 

prípade, na konci reťazca je napokon spoločnosť D, prezývaná „broker“ alebo „obchodník“. 

Tovar kúpi od nárazníkovej spoločnosti a predá ho do iného členského štátu EÚ (trebárs aj 

firme A) s oslobodením od DPH. Na Slovensku si však uplatňuje vysoký nadmerný odpočet. 

Daňový úrad má problém dokázať, že žiadne dodávky neprebehli a hýbu sa akurát faktúry, 

pretože spoločnosť B nekomunikuje. Avšak spoločnosti C a D pôsobia seriózne, úradníkovi 

predkladajú všetky potrebné dokumenty, takže ten napokon peniaze vyplatí. 

Samozrejme, toto je len základná schéma. Karuselové podvody majú mnoho obmien a v praxi 

do nich môžu byť zapojené desiatky firiem. Tovar nemusí reálne existovať vôbec alebo je 

dostupný len v malých množstvách pre potreby kontroly. Často môže ísť o špecifický tovar ako 

mäso, obilie, káva či cukor. Ide totiž o komodity, ktoré sa dodávajú vo veľkých objemoch 

a rýchlo sa spotrebujú, takže dokazovanie ich (ne)dodania je náročné. 



 Ing. K. Šolcová začala so študentami 2. ročníka od pondelka preberať problematiku DPH. 

Vysvetlili si podstatu dane, základné daňové pojmy, porovnali sadzby dane v jednotlivých 

členských krajinách EÚ. Výpočet a odvádzanie dane budú preberať nasledujúci deň (v stredu 

12.1.), aby to žiaci mohli použiť v rámci Hospodárskeho týždňa školy vo štvrtok. Pri 

porovnávaní sadzieb dane v EÚ využívali oficiálne stránky Únie 

(https://europa.eu/youreurope) : 

Zoznam sadzieb DPH uplatňovaných v členských štátoch EÚ (naposledy 

aktualizovaný 1. januára 2021) 

Členský štát 

Kód 

krajiny 

Štandardná 

sadzba 

Znížená 

sadzba 

Super-

znížená 

sadzba 

Tzv. 

parkovacia 

sadzba 

Rakúsko AT 20 10 / 13 - 13 

Belgicko BE 21 6 / 12 - 12 

Bulharsko BG 20 9 - - 

Cyprus CY 19 5 / 9 - - 

Česko CZ 21 10 / 15 - - 

Nemecko DE 19 7 - - 

Dánsko DK 25 - - - 

Estónsko EE 20 9 - - 

Grécko EL 24 6 / 13 - - 

Španielsko ES 21 10 4 - 

Fínsko FI 24 10 / 14 - - 

Francúzsko FR 20 5,5 /10 2,1 - 

Chorvátsko HR 25 5 / 13 - - 

Maďarsko HU 27 5 / 18 - - 

Írsko IE 23 9 /13,5 4,8 13,5 



Taliansko IT 22 5 / 10 4 - 

Litva LT 21 5 / 9 - - 

Luxembursko LU 17 8 3 14 

Lotyšsko LV 21 12 / 5 - - 

Malta MT 18 5 / 7 - - 

Holandsko NL 21 9 - - 

Poľsko PL 23 5 / 8 - - 

Portugalsko PT 23 6 / 13 - 13 

Rumunsko RO 19 5 / 9 - - 

Švédsko SE 25 6 / 12 - - 

Slovinsko SI 22 9,5 - - 

Slovensko SK 20 10 - - 

 

 

K bodu č. 3: 

 

Zúčastnení pedagógovia sa na zasadnutí klubu zhodli, že najvhodnejší spôsob, ako oboznámiť žiakov 

s problematikou miestnych daní a poplatkov je názorný spôsob – a totiž oboznámiť sa konkrétne 

s miestnymi daňami a poplatkami, vyberanými konkrétne mestským úradom nášho mesta Liptovský 

Mikuláš. So žiakmi budeme pracovať ako aj využívaním stránky: 

https://www.mikulas.sk/obcan/centrum-sluzieb-obcanov-na-msu/miestne-dane-a-poplatky 

https://www.mikulas.sk/obcan/centrum-sluzieb-obcanov-na-msu/miestne-dane-a-poplatky


 
Zároveň sme pre študentov 2. ročníka vybavili priamo na pôde Mestského úradu besedu s jeho 

zamestnankyňou Ing. Anežkou Makovickou, ktorá má práve túto oblasť na starosti. Žiaľ, z dôvodu 

pandemickej situácie sa nám neporilo zatiaľ dohodnúť presný termín besedy, najskorší možný termín 

je marec 2022, upresnené to bude podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. 

 

 Záver: 

 

Hospodársky týždeň školy, ako aj besedy s kompetentnými osobami, prakticky sa zaoberajúcimi 

problematikou, ktorú žiaci preberajú (v teoretickej rovine) v škole, sú dva zo spôsobov, ako spraviť 

vyučovanie odborných ekonomických predmetov názorným a praktickým. Hľadanie takýchto riešení, 

ktoré demonštratívnym spôsobom umožnia študentom nahliadnuť do tajov ekonomickej praxe, je 

jedným z hlavných cieľov učiteľského Klubu finančnej gramotnosti. O napĺňanie tohto cieľa sa na 

zasadnutiach Klubu, ale najmä na vyučovacích hodinách odborných predmetov, budeme snažiť aj 

naďalej. 
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