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DS Smith Plc 
 

 

Daňová stratégia 

 

Náš zámer: 

 

„Spravovať naše daňové záležitosti proaktívnym a zodpovedným spôsobom a zároveň 

maximalizovať trvalo udržateľnú, dlhodobú hodnotu pre našich akcionárov, konajúc pri tom 

v súlade s právnymi predpismi a uvedomujúc si komunity, v rámci ktorých pôsobíme." 

 

1. Úvod do daňovej stratégie 

 

1.1. Cieľ 

 

Účelom tejto daňovej stratégie je načrtnúť prístup, ktorý spoločnosť DS Smith Plc (ďalej len „DS 

Smith“) prijala pri riadení daňových povinností a činností skupiny DS Smith Group, a objasniť 

tento prístup zainteresovaným osobám. 

 

Daňová stratégia je v súlade s obchodno-podnikateľskou stratégiou Skupiny, ktorou je vytváranie 

trvalo udržateľnej, dlhodobej hodnoty pre našich akcionárov. 

 

1.2. Rozsah platnosti 

 

Daňová stratégia platí pre všetky dcérske spoločností v rámci skupiny DS Smith, vrátane všetkých 

subjektov kontrolovaných spoločnosťou DS Smith Plc. Upravuje povinnosti všetkých 

zamestnancov a dodávateľov a uplatňuje sa všetkými zamestnancami a dodávateľmi skupiny DS 

Smith Group. Platí najmä pre všetkých členov globálneho daňového tímu DS Smith a všetkých 

pracovníkov spoločnosti DS Smith, ktorí majú daňové povinnosti. 

 

Daňová stratégia sa vzťahuje na všetky dane, vrátane dane z príjmov právnických osôb, daň 

z pridanej hodnoty, daň z predaja, daň z majetku a dane súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi. 

 

1.3. Vlastníctvo 

 

Daňovú stratégiu schvaľuje Predstavenstvo spoločnosti DS Smith, pričom všetky podstatné zmeny 

sa musia pred zavedením predložiť Predstavenstvu na schválenie. 

 

Daňová stratégia je vo vlastníctve riaditeľa daní a financií Skupiny, ktorý zodpovedá za jej 

realizáciu. Riaditeľ daní a financie Skupiny každoročne podáva Predstavenstvu správy 

o dodržiavaní daňovej stratégie. 

 

Predstavenstvo a Výbor pre audit monitorujú dodržiavanie daňovej stratégie vo vzťahu 

k primeranosti a účinnosti systémov vnútorných kontrol a riadenia rizík. 
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2. Náš prístup k daniam 

 

Náležitá pozornosť je venovaná podnikovej a spoločenskej zodpovednosti Skupiny. Náš prístup 

k daniam je v súlade s hodnotami Skupiny. 

 

2.1. Dodržiavanie predpisov 

 

Zaviazali sme sa k maximalizácii dlhodobej, trvalo udržateľnej hodnoty pre našich akcionárov. To 

znamená dodržiavanie všetkých platných zákonov, pravidiel a nariadení pri plnení našich 

globálnych daňových, ohlasovacích a platobných povinností vo všetkých štátoch, kde Skupina 

pôsobí. Na plnenie týchto povinností udržiavame náležité riadiace štruktúry. 

 

Poskytujeme všetky nevyhnutné informácie daňovým úradom a investorom a spolupracujeme 

s podnikmi na zabezpečenie toho, že všetky transakcie budú vykonávané v súlade s daňovou 

stratégiou. 

 

Vynakladáme svedomitú odbornú starostlivosť a úsudok, pričom všetky rozhodnutia sa prijímajú 

na náležitej úrovni a sú podložené dokumentáciou, ktorá preukazuje všetky súvisiace úsudky. 

Všetka dokumentácia, ktorá je podkladom pre naše daňové postavenie, sa uchováva najmenej 

na zákonom predpísané minimálne obdobie. 

 

2.2. Zdroje a odborná kvalifikácia 

 

Daňové záležitosti našej skupiny sú spravované tímom daňových odborníkov. Máme ústredné 

daňové oddelenie Skupiny a niektorí pracovníci sú okrem toho personálne začlenení do našich 

podnikoch. Napĺňame potenciál nášho daňového tímu zabezpečovaním dostatočnej odbornej 

spôsobilosti jeho členov a vybavenia na plnenie potrieb podniku a poskytujeme mu nevyhnutnú 

podporu napomáhajúcu jeho ďalšiemu profesionálnemu rozvoju. 

 

V prípade potreby dopĺňame odbornosť nášho daňového tímu využívaním externých poradcov 

s príslušnou kvalifikáciou. Všetko dôležité externé poradenstvo je poskytnuté v písomnej forme 

a uchovávané ako súčasť našej daňovej evidencie. 

 

2.3. Správa daňových záležitostí Skupiny 

 

Zdanenie transakcií je zvažované ako súčasť celkového obchodného posúdenia obchodnej 

príležitosti. Pri posudzovaní akéhokoľvek daňového plánovania sa vynakladá náležitá pozornosť 

dobrému menu Skupiny, značky a podnikovej a spoločenskej zodpovednosti. Budeme vstupovať iba 

do takých transakcií, ktoré sa dajú zdôvodniť v prípade ich zverejnenia. 

 

Podporujeme snahy vedúce k zaisteniu toho, aby zdanenie podnikania odrážalo podstatu obchodu. 

Z tohto dôvodu nebudeme vstupovať do vykonštruovaných alebo umelých dojednaní, ktorých 

zámerom je vyhýbať sa daňovým povinnostiam alebo ktoré nemajú podstatu obchodu. Do našej 

podnikovej štruktúry nebudeme začleňovať daňové raje s úmyslom vyhýbať sa daniam. 

 

Budeme využívať daňové stimuly alebo príležitosti dosahovať účinný výber daní za podmienky, že 

uvedené: 

- sú v súlade s obchodno-podnikateľskými alebo operatívnymi cieľmi, 

- nenesú so sebou významné riziko poškodenia dobrého mena alebo významné riziko 

poškodenia našich vzťahov s finančnými úradmi v kľúčových krajinách, kde pôsobíme. 
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Všetky transakcie v rámci Skupiny sú vykonávané na základe princípu nezávislého vzťahu 

a prebiehajú v súlade s ďalšími usmerneniami ustanovenými OECD a v súlade s ďalšími 

vnútroštátnymi právnymi predpismi a požiadavkami na dokumentáciu. 

 

Naším cieľom je istota v daňových záležitostiach. Podľa možností sa usilujeme o získanie povolení 

od daňových úradov ešte pred uskutočnením transakcií. V prípade nejasnosti právnych predpisov 

využívame poradenstvo na uistenie sa v tom, že príslušná situácia bude pravdepodobnejšie 

vyriešená v náš prospech. 

 

3. Daňové riziko 

 

Daňové riziko v rámci skupiny DS Smith Group vyplýva z  nasledujúcich faktorov: 

- objem a zložitosť transakcií v rámci Skupiny, 

- rast podniku prostredníctvom akvizícií, 

- geografické rozširovanie činnosti naprieč štátmi s rozličnými daňovými režimami 

a požiadavkami 

- decentralizovaná povaha Skupiny. 

 

Daňové oddelenie Skupiny zodpovedá za zaistenie identifikácie a riadneho zvládania daňových 

rizík. Na stanovenie zodpovednosti a povinností naprieč všetkými daňovými činnosťami využívame 

metodiku RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed – zodpovednosť, plnenie si 

povinností, konzultovanie, informovanosť). 

 

Na úrovni celej skupiny využívame štandardizovaný proces riadenia daňových rizík, ktorým 

zabezpečujeme identifikáciu, vyhodnocovanie a kontrolu daňových rizík v globálnom meradle. 

Vedieme ústrednú evidenciu jednotlivých daňových rizík a možných výsledkov. V súlade 

so stratégiou Skupiny pre riadenie rizík priebežne sledujeme riadenie týchto rizík na základe 

jednotlivých prípadov. 

 

 

4. Transparentnosť a vzťahy s daňovými úradmi 

 

Podporujeme zásadu transparentnosti a snahy vedúce k tomu, aby informácie poskytované veľkými 

podnikmi boli pre daňové úrady a ďalšie zainteresované subjekty užitočnejšie a zmysluplnejšie. 

 

Sme presvedčení, že zainteresovaným subjektom je nutné poskytovať zmysluplné informácie 

o našich daňových záležitostiach, pričom tieto informácie sú predmetom obchodného tajomstva. 

 

Udržiavame naše vzťahy s daňovými úradmi po celom svete na základe dôslednosti a poctivosti. S 

daňovými úradmi spolupracujeme otvorene, profesionálne, zdvorilo a transparentne. Naším 

zámerom je zabezpečiť dodržiavanie všetkých príslušných zákonných ohlasovacích povinností 

a poskytujeme daňovým úradom relevantné informácie tak, aby mohli uskutočňovať svoje 

prešetrovanie. 

 

Kladieme si za cieľ pozitívne a proaktívne spolupracovať s daňovými úradmi, aby sa minimalizoval 

rozsah sporov, aby sa čo najskôr dosiahla dohoda o prípadných sporných otázkach a v záujme 

dosiahnutia istoty. 

 

Sledujeme konzultácie na politickej úrovni a konštruktívne sa zapájame do spolupráce s vládami 

a ďalšími tvorcami daňovej politiky v záležitostiach týkajúcich sa podnikania, a to buď jednotlivo, 

alebo prostredníctvom príslušných organizácií v danom odvetví. 

 


