Investice v jiné zemi?
Potřebujete
personální i finanční
kapacitu, naplánujte
si více času i peněz,
než jste původně
mysleli
Rozhovor s Mag. Georgem Stögerem
Mag. Georg Stöger, rakouský honorární konzul v Brně, je
registrovaným daňovým poradcem v Rakousku, specializuje se na řešení mezinárodních daňových případů. Pan
Mag. Stöger je zakladatelem daňové společnosti
AUDITOR v České republice a na Slovensku a daňové
společnosti Stöger & Partner v Rakousku, jejichž jednatelem je již 25 let. Mluví německy a anglicky. Pan Mag. Stöger
byl roce 2014 jmenovaný honorárním konzulem Rakouské
republiky v Brně.

Ve dnech 20.–21. 4. 2017 pořádá Komora specializovaný
Česko-rakouský daňový seminář zaměřený na praktické
otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Rakousku. Záštitu nad tímto seminářem převzal
rakouský honorární konzul v Brně a rakouský daňový
poradce Mag. Georg Stöger, který je zároveň jedním
z přednášejících. U této příležitosti jsme pana honorárního
konzula požádali o rozhovor, který s ním vedla moderátorka semináře paní Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
Země Čech, Moravy a Slezska byly součástí

Habsburské a následně Rakousko-Uherské
Monarchie. Po druhé světové válce jsme i přes blízkost hranic, měli po 40 let k sobě daleko. Co nás
Čechy a Rakušany spojuje, co máme společné?
Především máme společné dějiny. To dnes vidíme
na mnoha osobních i příbuzenských vztazích. Např. já
sám mám za ženu rodilou Češku. Díky těmto společným
dějinám a osobním propojením samozřejmě vzniká velmi
podobný osobnostní profil. Já sám vedu daňovou kancelář
v Rakousku a v České republice a naši zaměstnanci, zvláště pak ti mladší, si jsou velmi podobní z pohledu způsobu
práce, názorů a všeobecně svojí osobností.
V Česku podnikáte od roku 1991. Komora daňo-

vých poradců ČR byla zřízena k 1. 12. 1992. Jak se
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za dobu 25 let změnila profese daňového poradce
v České republice a jak v Rakousku?
Všeobecně mohu říci, že požadavky na naše povolání jsou
teď náročnější. Naše činnost se stala více mezinárodní,
což je dané zejména jednotným trhem v rámci EU.
Jazykové znalosti jsou nepostradatelné a také je nutná
základní znalost mezinárodního daňového práva. Firmy
vysílají zaměstnance do jiných zemí, zakládají provozovny nebo dceřiné společnosti v jiných zemích, a to vede
ke zvýšené potřebě poradenství. Zároveň si některé státy
myslí, že se musí chránit zaváděním složitých předpisů.
Napadá mě třeba rakouský zákon o mzdovém a sociálním
dumpingu nebo požadavky týkající se minimální mzdy
např. pro řidiče nákladních automobilů. Našim klientům
a potažmo nám, jako daňovým poradcům, to pak v důsledku často velmi znesnadňuje hledání vhodných řešení.
Jak náročná je zkouška daňového poradce

v Rakousku? A co vše musí uchazeč absolvovat?
Svoje vlastní daňové zkoušky jsem absolvoval již velmi
dávno. Pokud vím, u daňových zkoušek je vysoké procento neúspěšnosti a ke zdárnému absolvování zkoušky, která
se skládá ze tří částí, je často nezbytná několikaletá příprava, což by se nemělo změnit.
Dokážete si představit, jak bude vypadat profese

daňového poradce za dalších 25 let?
Myslím, že nikdo nemůže předvídat, jak bude vypadat
svět za 25 let. Existují názory, že za 10 let už nebudeme
smět jezdit autem, protože člověk je jediným rizikovým
faktorem. V důsledku automatizace pochybuji také o tom,
zda ještě bude za 25 let existovat klasické povolání účetního. Zároveň vidím, že na národní úrovni vzniká v současné době čím dál více předpisů a že máme ještě
od harmonizace daňového práva v rámci EU velmi daleko.
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Z tohoto pohledu si myslím, že i za 25 let bude po službách naší profese vysoká poptávka.

republice. Podnikatel je povinen vystavit účtenku,
zákazník je povinen si ji vzít a odnést si ji až před obchod.

V Rakousku máte společnou „Kammer der

Co si myslíte o účtenkové loterii, která bude dopro-

Wirtschaftstreuhänder“ jak pro daňové poradce,
tak pro auditory. V České republice máme tyto
komory odděleně. Kde vidíte výhody a kde případné
nevýhody v porovnání se strukturou v České
republice?

vázet elektronickou evidenci tržeb v České republice? Plánuje Rakousko její zavedení?

Daňové poradce a auditory vnímám jako dvě různá povolání. Předmět zájmu je v mnoha oblastech odlišný.
Auditoři jsou vystaveni vysokému riziku, a proto často
tvoří velké kanceláře. Z toho může například vzniknout
problém pro daňové poradce, že musí platit vysoké částky
pojistného, ačkoli u malých kanceláří často není riziko tak
vysoké. Proto si myslím, že české řešení formou dvou
komor může mít skutečně své výhody.

Nic podobného se v Rakousku, pokud vím, neplánuje.
Osobně mi to připadá problematické. Na jedné straně proti
hazardním hrám bojujeme, a na straně druhé motivujeme
lidi k větší daňové poctivosti metodou, která je hazardu
podobná.
Seminářem v Mikulově, nad kterým jste převzal

záštitu, chceme upozornit na praktických příkladech nejen daňové poradce, ale i firmy podnikající
v těchto státech na daňová úskalí, která mohou
nastat v každodenní praxi. Máte, prosím, pane konzule, nejen pro účastníky této akce nějaké poselství?

V České republice je standardní, že se daňové

zákony mění, a to mnohdy i několikrát za rok.
Mohl byste, prosím, uvést, jak často se mění daňové
zákony v Rakousku a zda i Vaše profesní komora se
účastní připomínkových řízení např. k novelám
těchto zákonů?
I v Rakousku jsou samozřejmě neustálé změny daňových
zákonů. V tom nevidím velký rozdíl oproti České
republice. Do procesu vzniku zákona je zapojena rakouská
Kammer der Wirtschaftstreuhänder a myslím, že spolupráce mezi zákonodárcem a komorou funguje v Rakousku
celkem dobře.

Moje poselství týkající se investic v jiné zemi: potřebujete
personální a finanční kapacitu, naplánujte si více času
i peněz, než jste si zpočátku mysleli a nenechte se oklamat
blízkostí: i když zem, kterou jste si vybrali, leží velmi
blízko, můžete se tam domluvit Vaším rodným jazykem
a právní systém je podobný, přesto je to jiná země s vlastními zákony, které musíte znát. Podobný totiž neznamená
stejný. Informujte se proto dostatečně s předstihem
a nechte si dobře poradit, tím uděláte první kroky k Vašemu
úspěchu.
Děkuji Vám pěkně za rozhovor.

Jak vnímají Vaši zahraniční klienti časté změny

daňových zákonů v České republice?
Pro podnikatele jsou časté změny daňových zákonů samozřejmě problematické. Často vidíme, že rakouské firmy se
při výběru sídla svých zahraničních dcer dívají také
na daňové zatížení v této zemi. Vzpomínám si ještě
na 34% daň v České republice, v současné době činí daň
19 %, ale už se opět mluví o jejím zvýšení v souvislosti
s nadcházejícími volbami. Jsem pevně přesvědčený o tom,
že kontinuita daňové legislativy je prospěšná pro každou
podnikatelskou lokalitu. Nakonec musím samozřejmě říci,
že časté změny daňových zákonů kladou na nás poradce
vysoké nároky, protože tyto změny musíme neustále zprostředkovávat našim klientům.

https://www.kdpcr.cz/csat-seminar2017

Od 1. 12. 2016 byla v České republice zavedena elek-

tronická evidence tržeb. Jak je to se zavedením elektronické evidence tržeb v Rakousku? Budeme muset
jako zákazníci žádat o účtenku?
V Rakousku byla elektronická evidence tržeb zavedena již
v roce 2016. Od začátku platí pro všechny podnikatele,
kteří mají tržby v hotovosti, tedy je přísnější než v České
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