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PREDSLOV
Predkladaný učebný text má za cieľ predovšetkým komplexne
vysvetliť problematiku daní v kontexte fungovania daňového
systému SR. Zámerom publikácie je umožniť najmä študentom
ekonomických študijných programov získať ucelené poznatky
z tejto oblastí. Predkladaná publikácia by mala hlavne slúžiť ako
učebný text pre predmet „Daňový systém“. Zároveň však môže byť
nápomocná aj študentom iných predmetov v rámci bakalárskeho aj
inžinierskeho stupňa štúdia, ktoré sa čiastočne venujú problematike
daní a daňovej politike či už z pohľadu verejných alebo z hľadiska
podnikových a osobných ﬁnancií.
Za daňovníkov môžeme považovať v podstate všetkých
potenciálnych čitateľov, keďže každý z nás platí dane, či už
tie nepriame pri nákupe tovarov alebo priame dane z príjmov a
majetku. Problematika daní je aj z tohto dôvodu zaujímavá nielen
pre študentov, ale aj pre odbornú verejnosť a laickú verejnosť.
Preto veríme, že okrem študentov bude publikácia prospešná aj pre
ostatnú verejnosť a nájde si tak svoje uplatnenie aj v daňovej praxi.
Učebný text obsahuje sedem kapitol, ktoré na seba plynule
nadväzujú. Kým, prvá časť publikácie predstavuje úvod do daňovej
teórie, daňovej politiky a správy daní, ostatné kapitoly sa následne
podrobne venujú jednotlivým daniam v daňovej sústave SR. Pri
výklade postupujeme od nepriamych daní (DPH a Spotrebné
dane) po priame dane (Dane z príjmov, Majetkové a miestne
dane). V poslednej kapitole je pozornosť zameraná výlučne na
medzinárodné aspekty zdaňovania, ktoré v súčasnosti v dôsledku
globalizácie a integrácie zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu.
Vzhľadom na prioritné zameranie tejto publikácie sú v nej
prezentované najmä základné informácie potrebné pre správne
porozumenie fundamentálnych princípov použitých v daňovom
systéme a ich následnú praktickú aplikáciu. Na túto publikáciu
plánujeme ďalej nadviazať aj zbierkou príkladov, ktoré umožní
študentom lepšie prakticky precvičiť získané poznatky.
Napriek tomu, že sme pri spracovaní tejto publikácie
vynaložili maximálne úsilie pripraviť pokiaľ možno komplexný,
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zrozumiteľný a zaujímavý učebný text, budeme vďační za všetky
konštruktívne pripomienky a podnety čitateľov. Na tomto mieste
by sme tiež chceli poďakovať recenzentom tejto publikácie za ich
cenné rady, návrhy a pripomienky, ktoré pomohli zvýšiť kvalitu
tejto publikácie.
V Banskej Bystrici 3. Apríla 2020
Autori
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