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PAS vypracovala rebríčky daní z nehnuteľností v mestách a obciach SR
(tlačová správa – skrátená)

Regionálne  rozdiely v daňovom zaťažení  na  Slovensku  sa  v rámci  svojho  nového
projektu podujala skúmať Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Program voľne
prístupný na internetovej stránke www.alianciapas.sk umožňuje zoraďovať mestá do
rebríčkov  podľa  výšky  jednotlivých  daní  z nehnuteľností  a podľa  percentuálnej
medziročnej zmeny sadzieb. Slovenské mestá a obce v rámci fiškálnej decentralizácie
prijali nové sadzby daní s platnosťou od začiatku roka 2005. Hlavným zámerom PAS
pri  tvorbe  tohto  programu  bolo  podporiť  daňovú  konkurenciu  ako  nástroj  na
znižovanie daní na miestnej úrovni.

V prvej  skúmanej  skupine  je  45  obvodných  miest  Slovenska  a  14  bratislavských
mestských častí. Na internetovej stránke PAS možno nájsť interaktívnu kalkulačku
daní z nehnuteľností, ktorá užívateľovi dokáže vypočítať celkovú výšku dane podľa
zadanej štruktúry nehnuteľností v jednotlivých mestách SR. Prvé údaje získala PAS
z internetových stránok jednotlivých miest. Program umožňuje databázu rozširovať a
priebežne do nej dopĺňať údaje za ďalšie mestá a obce. S cieľom vytvoriť komplexný
zoznam  PAS vyzýva ďalšie  slovenské  obce  a mestá,  aby sa  zapojili  do  napĺňania
databázy  a aby sprístupnili  aktuálne  informácie  o jednotlivých  daniach  na  svojom
území.  Viac  informácií  nájdu  záujemcovia  na  internetovej  stránke
www.alianciaPAS.sk.

Použitím rebríčkov daní z nehnuteľností majú podnikatelia možnosť porovnať daňové
zaťaženie  mesta,  v ktorom  podnikajú,  s daňovým  zaťažením  iných  miest.  Mestá
a obce  zasa  majú  možnosť  prezentovať  sa  z priaznivej  perspektívy  daní
z nehnuteľností a prilákať nových investorov do nižšie zdanených regiónov.

Cieľom novej iniciatívy PAS je vytvoriť informačný systém, ktorý by sprístupňoval
informácie  o podmienkach  podnikania  v jednotlivých  regiónoch  Slovenska.  Do
programu hodlá zapojiť ďalšie inštitúcie. Ak sa projekt podarí naplno rozbehnúť, jeho
výsledky budú môcť prispieť k zmenšovaniu regionálnych rozdielov na Slovensku.
Práve  rastúcu  nevyváženosť  hospodárskeho  vývoja  v rôznych  častiach  Slovenska
považuje právom Európska únia, Svetová banka, OECD  a ďalšie inštitúcie za jeden
z najväčších problémov krajiny.

PAS vznikla v novembri 2001. Jej zakladateľmi sú Centrum pre hospodársky rozvoj
(CPHR)  a  Inštitút  pre  ekonomické  a  sociálne  reformy  INEKO.  PAS  sa  hlási  k
princípom  etickosti,  otvorenosti,  principiálnosti,  solidárnosti  a  zákonnosti  v
podnikaní. Chce sa  pričiniť o skvalitnenie podnikateľského prostredia na Slovensku.
Aliancia združuje  podniky pôsobiace na Slovensku, ktoré ročne dosahujú tržby na
úrovni 260 mld. Sk a zamestnávajú približne 55 tisíc pracovníkov. 
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