
  Slovenská sporiteľňa - Daňový kódex 

Úvod 

Tento dokument stanovuje stratégiu a spôsob, ako spoločnosť Slovenská sporiteľňa riadi a spĺňa svoje daňové povinnosti, a ako 

sa stavia k riešeniu daňových rizík. Uvedený dokument schválilo predstavenstvo spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. a bude 

pravidelne revidovaný zodpovedným daňovým útvarom v Slovenskej sporiteľni, a.s. Akékoľvek dodatky schváli predstavenstvo 

spoločnosti. Tento dokument nadobudne platnosť 1. 8. 2017 a musia ho dodržiavať všetky dcérske spoločnosti skupiny 

Slovenská sporiteľňa, a.s., ktoré sú  plne konsolidované. 

Zodpovedné daňové oddelenie v spolupráci s ostatnými útvarmi v banke zabezpečí, aby skupina Slovenská sporiteľňa, a.s. 

zaplatila správnu sumu dane podľa všetkých zákonov a nariadení. 

Daňový kódex  skupiny Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Tento Daňový kódex (DK) stanovuje princípy, podľa ktorých majú zamestnanci skupiny Slovenská sporiteľňa, a.s. konať v 

súvislosti s riešením daňových záležitostí. Nedodržanie tohto DK by mohlo spôsobiť disciplinárne postihy, ktoré by mohli viesť 

k sankciám, vrátane prepustenia.  

1.  Dodržiavanie zákonov, pravidiel a nariadení. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zákony, pravidlá a nariadenia, ako aj požiadavky na 

nahlasovanie a sprístupňovanie informácií vždy, keď sa to vyžaduje v dôsledku zapojenia skupiny SLSP do obchodných 

transakcií. 

Určené daňové oddelenie spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. bude spolupracovať s ostatnými obchodnými útvarmi banky s 

cieľom poskytnúť rady a usmernenie nevyhnutné na zabezpečenie súladu s požiadavkami uvedenými vyššie a ak to bude 

potrebné, aj pri získaní externého poradenstva. 

2. Správa, zabezpečenie a riadenie daňových rizík 

Pri zhodnotení daňových rizík sa uplatní riadna odborná starostlivosť a úsudok, aby sa dospelo k odôvodneným záverom 

ohľadom spôsobu riadenia rizík. V prípade neistoty pri uplatnení alebo výklade daňového zákona, je potrebné požiadať 

externých poradcov o písomnú radu s preukázaním faktov, rizík a záverov s cieľom podporiť proces rozhodovania. 

Pri preskúmaní rizík spojených s úkonom alebo rozhodnutím ohľadom daní je potrebné zohľadňovať DK a zároveň brať do 

úvahy nasledovné: 

• udržanie dobrého mena spoločnosti, 

• podpora konštruktívnych, profesionálnych a transparentných vzťahov s daňovými orgánmi na základe bezúhonnosti, 

spolupráce a vzájomnej dôvery, 

• rozsiahle dôsledky možnej nezhody s daňovými orgánmi a následne možný  nepriaznivý vplyv na vzťah s týmito 

orgánmi, 

• dodržiavanie príslušných zákonov, pravidiel, nariadení a požiadaviek na reportovanie a zverejňovanie, uplatnenie 

odbornej starostlivosti pri riadení všetkých rizík spojených s daňovými záležitosťami, 

• že skupina Slovenská sporiteľňa, a.s. vedome nenavrhuje alebo neponúka produkty navrhnuté na uľahčenie alebo 

podporu daňového úniku, 

• v priebehu transakcií s tretími stranami bude skupina  Slovenská sporiteľňa, a.s. dodržiavať zásady uvedené v tomto 

dokumente a nebude sa vedome zúčastňovať daňových únikov, ani k nim prispievať. 

Pri uplatňovaní vyššie uvedených noriem a Smernice transferového oceňovania skupiny SLSP sa osobitný dôraz kladie na 

medzipodnikové transakcie. Obchodovanie medzi spoločnosťami skupiny musí byť realizované v nezávislých cenách a musí 

byť podporené oficiálne zdokumentovaným zdôvodnením týchto cien. 



  

3. Vzťahy s daňovými orgánmi 

Skupina Slovenská sporiteľňa, a.s. sa záväzne riadi zásadami otvorenosti a transparentnosti vo svojom prístupe k 

daňovým orgánom. Všetky kontakty s daňovými orgánmi a inými príslušnými úradmi budú realizované na základe  

spolupráce a včasného plnenia požiadaviek. Cieľom by malo byť usilovať sa o rýchle dosiahnutie dohody v prípade 

sporných záležitostí a vždy, keď je to možné, dosiahnuť daňovú istotu. 

4. Stimuly a úľavy 

Skupina Slovenská sporiteľňa, a.s. sa zaväzuje, že riadne zaplatí zákonom stanovenú výšku dane na území, kde 

podniká.. Ak sú zo zákona k dispozícii daňové stimuly a úľavy, skupina  zvolí čo najvhodnejší postup, pričom 

zohľadní základné zásady uvedené v tomto dokumente. 

5. Nové daňové predpisy 

Skupina Slovenská sporiteľňa, a.s. pozorne sleduje všetky možné zmeny súvisiace s daňovým režimom alebo 

akoukoľvek špecifickou daňovou reformou, ktorá môže mať vplyv na daňovú pozíciu skupiny a jej činnosti. 

Bratislava, júl 2017 


