
Využívanie onshore a offshore 

spoločností slovenskými podnikmi 

Ing. Michal Ištok, PhD. 

 

michal.istok@umb.sk 

www.ef.umb.sk 

 

 

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 

Ekonomická fakulta  

Katedra financií a účtovníctva 

mailto:michal.istok@umb.sk
mailto:michal.istok@umb.sk


1. Analýza slovenských spoločností s vlastníkom z vybraných 

onshore a offshore jurisdikcií v rokoch 2005-2017 

 

2. Model nastavenia korporátnej štruktúry s nepriamym kapitálovým 

prepojením  

 

3. Výpočet bodu zvratu (break-even point) v onshore a offshore 

podnikaní 

 

4. Aktuálna pozornosť 

 

OBSAH  



Podnikateľské prostredie na SK 

Zdroj: Podnikateľská aliancia Slovenska, 2018. 



Podnikateľské prostredie na SK 

Zdroj: Podnikateľská aliancia Slovenska, 2018. 



Počet slovenských spoločností s vlastníkom v daňovom raji 

v rokoch 2005-2017 (Bisnode) 
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Zdroj: Vlastné spracovanie databázy Bisnode a Krištofík, Ištok, Nedelová – Motívy zakladania onshore a offshore 

spoločností slovenskými podnikmi, 2017. 





Počet slovenských spoločností s vlastníkom v daňovom raji 

v rokoch 2005-2017 (Bisnode a FSI - TJN) 



Prehľad počtu slovenských spoločností s vlastníkom v daňovom 

raji podľa odvetvia podnikania NACE SK   

Zdroj: Vlastné spracovanie databázy Bisnode – očistené dáta k 2015. 



Štatistické testovanie dostupných dát  

• Tendencie v správaní slovenských spoločností (2005-2015; 

• Tvrdenia poradenských spoločností (CSP): „Neexistuje univerzálne 

riešenie, ale štandardizované nastavenia“. 



Zdroj: Vlastné spracovanie 

Počty dcérskych spoločností podľa kategórie jurisdikcie a NACE sektora (podiel viac ako 1 % 

• Výsledky Fisher s exact test potvrdzujú hypotézu o štatisticky 

významnej závislosti medzi NACE sektorom a kategóriou jurisdikcie 

(p-value je 0.013) 







Zdroj: Vlastné spracovanie 

Kategória jurisdikcie a veľkosť podniku rozdelená podľa základného kapitálu (ZK) 

Výška ZK OFF MID ON Spolu OFF MID ON 

do 10 tis. 469 421 1,480 2,370 84 % 58 % 67 % 

od 10 tis. do 100 tis. 46 112 297 455 8 % 15 % 14 % 

od 100 tis. do 1. mil. 29 89 176 294 5 % 12 % 8 % 

od 1 mil. do 10 mil. 13 75 164 252 2 % 10 % 7 % 

od 10 mil. do 100 mil. 3 24 65 92 1 % 3 % 3 % 

nad 100 mil. 6 14 20 0 % 1 % 1 % 

Celkový súčet 560 727 2,196 3,483 100 % 100 % 100 % 









 

• Predpokladáme, že vhodným nastavením štruktúr onshore a offshore 

podnikov dokážu vybrané slovenské podniky, ktoré dosahujú ročný hrubý 

zisk aspoň 40 tisíc Eur a zaoberajú sa medzinárodným podnikaním, 

plánovať svoje daňové zaťaženie z pohľadu dane z príjmov právnických 

osôb. 

• Trade-off model 

Modelovanie - hypotéza 



• Slovenská spoločnosť „ABC, s. r. o.“ s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom 

(vlastníkom), založená v roku 2012; 

• Spoločnosť podniká v NACE sektore informačné a komunikačné služby (programovanie, 

tvorba webových stránok, správa serverov a pod.); 

• Vysoké medziročné nárasty obratov a v roku 2015 dosiahla EBIT vo výške 40 000 Eur; 

• Zákazníci z členských štátov EÚ (zahraničný prvok); 

•  Menej ako 10 zamestnancov; 

• Cieľ eliminovať právnu neistotu, zvýšiť imidž (prípadná spolupráca so zahraničím alebo 

predaj v budúcnosti), flexibilné usporiadanie vlastníckych vzťahov (flexibilné riadenie 

transakcií a tokov), anonymita vlastníctva a potenciálnu daňovú úsporu reinvestovať do 

podnikania.  

Modelové podmienky 



Model – nepriame kapitálové 

prepojenie 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



• Náklady na výstavbu a sfunkčnenie korporátnej štruktúry  + vypracovanie 

servisnej zmluvy (6 600 Eur) + daňová povinnosť v Slovenskej a Českej 

republike = cca 8 365 Eur; 

• V prípade zdanenia celých 40 000 Eur v SR (daňová sadzba 22 %): 8 800 Eur; 

• Rozdiel + 435 Eur. 

 

• Porovnanie databáz Bisnode (207)  a Cribis (971); 

• Za všetky NACE sektory a výškou EBIT-u aspoň 40 000 Eur podľa databázy 

CRIBIS cca 18 537 podnikov, ktoré majú sídlo (adresu) v Slovenskej republike; 

• V prípade jednoduchého očistenia dát z Bisnode to je cca 14 293 podnikov. 

 

Potvrdzujeme stanovenú hypotézu. 



Rozhodovanie pri onshore a offshore 

podnikaní na jednotlivých úrovniach 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



Break-even point  

Zdroj: Vlastné spracovanie 



Matematické vyjadrenie navrhnutého modelového 

riešenia bez kapitálového prepojenia 



 

 

 

 

 

 

 

A čo ďalej? 

• FATCA, GATCA, BEPS, CbC reporting, register skutočných vlastníkov; 

 

• FS SR;   

 

• Vyššia frekvencia zmien = nutná častá reštrukturalizácia, nový pohľad, 

príp. nepoužiteľnosť niektorých doterajších korporátnych štruktúr; 

 

• Nové dane; 

 

• Ekonomická výkonnosť podnikov s majiteľmi v daňových rajoch; 

 

• Spoločnosti kótované na amerických akciových trhoch : spoločnosti 

registrované priamo v OFCs o 14 % nižšia trhová hodnota; spoločnosti 

registrované v non-OFCs a dcérska spoločnosť v OFC – hodnota vyššia                

o 11% (Durnev, TieMei Li a Magnan, 2016). 

 

 



 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 

 

Vaše otázky? 

 


