
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie  

(vrátane testu MSP) 

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov: 

☐ iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)  

☐ iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov) 

☒ na všetky kategórie podnikov 
 

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty 

 - z toho MSP 

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené. Aký je ich 

počet? 

Ustanovenia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa dotknú platiteľov dane z pridanej hodnoty 

ako aj iných zdaniteľných osôb, ktoré nie sú platiteľmi dane.    

Transpozíciou článkov 2 a 3 smernice (EÚ) 2017/2455 v platnom znení a smernice (EÚ) 

2019/1995 v platnom znení do zákona o DPH dôjde k zadefinovaniu predaja tovaru na diaľku 

v rámci EÚ, tovaru dovážaného z tretích území alebo tretích krajín a k zmene pravidiel pre 

určenie miesta dodania takého tovaru ako aj k zmene pravidiel pri dodaní služby zdaniteľnou 

osobou usadenou ako aj neusadenou v EÚ. 

Platná právna úprava sa vzhľadom na rýchly nárast elektronického obchodu, a teda aj nárast 

predaja tovaru na diaľku, dodávaného tak z jedného členského štátu do druhého, ako aj 

z tretích území alebo tretích krajín na územie Európskej únie, ukázala ako nedostatočná. 

Nejednotným postupom členských štátov z hľadiska uplatňovania DPH tak dochádza 

k vytváraniu zbytočnej bariéry, ktorá bráni plynulému pohybu tovaru v rámci vnútorného 

trhu a efektívnemu výberu DPH. Harmonizácia a spresnenie pravidiel pri týchto transakciách 

zvyšuje stav právnej istoty, čo možno považovať za pozitívny dopad na podnikateľské 

prostredie. 

Navrhovaná právna úprava pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie z dôvodu zníženia 

administratívnej záťaže platiteľov dane resp. zdaniteľných osôb, ktoré sa rozhodnú 

uplatňovať niektorú z osobitných úprav. Osoby uplatňujúce osobitné úpravy budú podávať 

iba jedno daňové priznanie v jednom členskom štáte EÚ za všetky dodania v celej EÚ. 

Zahraničným osobám, ktoré budú uplatňovať osobitnú úpravu, sa zruší povinnosť registrácie 

podľa § 6 zákona o DPH. Rovnako tak slovenskí platitelia dane dodávajúci tovar formou 

predaja tovaru na diaľku nebudú mať povinnosť registrácie v iných členských štátoch EÚ 

a budú podávať jedno daňové priznanie v tuzemsku za všetky dodania do iných členských 

štátov.     

 

Zmena právnej úpravy týkajúcej sa opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby 

v prípadoch, keď dodávateľovi nie je úplne alebo čiastočne zaplatené za dodaný tovar alebo 

službu, bude mať pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, pretože umožní platiteľom 

dane znížiť základ dane o sumu nevymožiteľnej pohľadávky. Platitelia dane tak nebudú 

znášať stratu z odvedenia DPH, ktorá im nebola uhradená v prípade platobnej neschopnosti 

ich odberateľov. 

 

3.2 Vyhodnotenie konzultácií 

       - z toho MSP 

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh 

konzultovaný. 

Ako dlho trvali konzultácie? Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.  



Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (PI/2019/231) bola zverejnená na 

portáli Slov-Lex. Verejnosť mala možnosť vyjadriť sa k predbežnej informácii v čase od 

2.8.2019 do 2.9.2019. Z dôvodu, že Ministerstvo financií SR neprijalo žiadne vyjadrenia, 

podnety alebo návrhy k pripravovanej právnej úprave, konzultácie s podnikateľskými 

subjektmi sa neuskutočnili.   

 

3.3 Náklady regulácie 

      - z toho MSP 

3.3.1 Priame finančné náklady 

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane 

clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.  

Nedochádza ani k zvýšeniu, ani k zníženiu priamych finančných nákladov.   

3.3.2 Nepriame finančné náklady 

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje 

predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. 

Uveďte tiež spôsob ich výpočtu. 

Návrh zákona si nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb. Predkladateľ 

zastáva názor, že návrh nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnanosťou. 

3.3.3 Administratívne náklady 

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave 

existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie 

reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne 

náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu. 

 

Návrh novely zákona o DPH znižuje administratívne povinnosti osobám, ktoré sa rozhodnú 

uplatňovať niektorú z osobitných úprav. Zahraničným osobám zaniká povinnosť registrácie 

podľa § 6 zákona o DPH. Všetky osoby uplatňujúce osobitné úpravy budú podávať iba jedno 

daňové priznanie v jednom členskom štáte EÚ.  

Z dôvodu, že nie je možné predpokladať správanie daňových subjektov, administratívne 

náklady nie je možné kvantifikovať. 

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie 

 Náklady na 1 podnikateľa Náklady na celé 

podnikateľské prostredie 

Priame finančné náklady 0 0 

Nepriame finančné náklady 0 0 

Administratívne náklady 0 0 

Celkové náklady regulácie 0 0 
 

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu 

- z toho MSP 

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov 

služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa 

niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v 

porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? 

Ak áno, popíšte. 

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie 

cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských 

podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte. Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť 



základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)? Ovplyvňuje prístup 

k financiám? Ak áno, ako? 

Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť a správanie sa 

podnikov na trhu z pohľadu vytvárania bariér. Nedochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na 

trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb. Navrhovaná zmena nebude mať 

za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov, nebude sa s niektorými 

podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne, nebude mať vplyv na 

vyvolanie cezhraničných investícií, neovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov 

a neovplyvní prístup k financiám.   

3.5 Inovácie  

       - z toho MSP 

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie. 

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na 

trh? 

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. 

patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).Podporuje vyššiu 

efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako? Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre 

zamestnancov výskumu a vývoja v SR? 

Návrh zákona nemá vplyv na inovácie podnikateľov. 

 


