Tlačová správa
Osobitný odvod pre obchodné reťazce porušuje európsku legislatívu
vo viacerých bodoch
Navrhovaný osobitný odvod obchodných reťazcov porušuje európsku legislatívu hneď vo
viacerých bodoch. Ak bude zavedený v podobe, v akej je predložený na októbrovú schôdzu
parlamentu, pôjde o nepovolenú podporu, porušenie slobody usadzovania sa
a slobody pohybu služieb, ako aj porušenie smernice o DPH. Na tieto skutočnosti
upozornil rakúsky daňový expert a managing partner spoločnosti Grant Thornton,
Wilfried Serles.
Prvý rozpor s legislatívou EÚ - Diskriminácia
Samotný názov zákona, ako ho predkladajú poslanci za SNS, hovorí príznačne o úzkom
zameraní na obchodné reťazce. Obsah zákona sa teda nedotkne plošne sektora obchodu,
ale iba obchodných sietí, ktoré majú v sortimente potraviny. „Keďže osobitný odvod majú
platiť iba siete, v ktorých viac ako desatinu obratu tvoria potraviny, ide o jasné poskytnutie
výhody ostatným obchodným prevádzkam. Každý, kto podniká v maloobchode, ale nespadá
pod definíciu reťazca podľa tohto zákona, získa neprípustnú hospodársku výhodu. To je
jednoznačné porušenie práva EÚ. Toto je prvý dôvod, prečo je tento návrh
protizákonný,“ vysvetľuje Wilfried Serles.
Druhý rozpor s legislatívou EÚ – Porušenie slobody usadzovania sa a voľného pohybu
služieb
Nový zákon by postihoval takmer výlučne členov obchodných reťazcov z iných krajín EÚ. To
ich diskriminuje voči ostatným, čo porušuje slobodu usadzovania sa a voľného pohybu
služieb.
Tretí rozpor s legislatívou EÚ - Rozpor so smernicou o DPH
Aj keď by Slovensko zaviedlo osobitný odvod pre všetky obchodné spoločnosti v rovnakej
miere a s rovnakou sadzbou, aj v tom prípade by bol zákon problematický. „Európske právo
hovorí, že členské štáty nemôžu zavádzať odvody podobné dani z pridanej hodnoty.
V tomto prípade však návrh osobitného odvodu naráža na toto pravidlo a je podľa môjho
názoru v rozpore s európskou smernicou o DPH, lebo odvod je uvalený ako percentuálna
sadzba na ceny tovarov pri prvotnom predaji na Slovensku,“ dodáva W. Serles.
Osud podobných retailových daní v Poľsku a v Maďarsku jasne ukazuje, že tento spôsob
zdaňovania retailu je neprípustný. Poľskú retailovú daň už Európska komisia vyhlásila za
neprípustnú pomoc a účinnosť tamojšieho zákona z roku 2016 tým bola anulovaná.
Platnosť maďarskej retailovej dane zastavila Európska komisia pre progresivitu daňovej
sadzby. Dôvodom bolo, že neprípustne zvýhodňoval malé firmy oproti veľkým. Slovenský
prípad je pritom veľmi podobný. Maďarsko túto situáciu vyriešilo tak, že zaviedlo plošnú
0,1 %-nú daň pre všetky obchodné spoločnosti, ktorá je stále v platnosti.

Odvod na pomoc potravinárom sa bude platiť aj z nepotravinového sortimentu
Podľa Wilfrieda Serlesa má samotný odvod popri porušení európskej legislatívy aj ďalšie
nedostatky. „Pre mňa je nepochopiteľné, že retailové spoločnosti, v ktorých tvoria
potraviny minoritnú časť obratu, majú byť zaťažené odvodom 2,5 % z celkového
obratu. Čiže aj z predaja nepotravinového tovaru. To je ďalšia diskriminačná črta voči
sieťam, ktoré sa primárne zaoberajú potravinami. Očakával by som, že poslanci sa budú

snažiť aspoň v tomto bode upraviť zákon do súladu s ústavou. Čiže zúžiť základ pre osobitný
odvod výlučne na obrat dosiahnutý predajom potravín.“
Wilfried Serles je presvedčený, že okrem právnych problémov je navrhovaný odvod čistý
ekonomický nezmysel. „Zamýšľaný efekt v podobe posilnenia slovenského potravinárskeho
sektora sa nedostaví a vyše 120 miliónov eur, s ktorými už dnes počíta schválený návrh
štátneho rozpočtu, zaplatia kupujúci vo vyšších cenách. Tak stúpne inflácia a poklesne
kúpna sila obyvateľstva, čo sa najviac dotkne sociálne slabších. Ak chce Slovensko zvýšiť
spotrebu domácich produktov, musí ľudí motivovať inak. Každý predsa rozhoduje sám za
seba, čo si kúpi.“
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