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Doložka vybraných vplyvov 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Charakter predkladaného materiálu 
☐ Materiál nelegislatívnej povahy 

☒ Materiál legislatívnej povahy 

☒ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 
 

Článok 9a Smernice Rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 

2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami.  

Termín začiatku a ukončenia PPK Júl 2020 

Predpokladaný termín predloženia na MPK* Júl 2020 

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR* August 2020 

 

2. Definovanie problému 

Povinnosť transpozície článku 9a Smernice Rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa 

mení smernica Rady (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami.  

3. Ciele a výsledný stav 

Návrhom zákona reaguje na potrebu transpozície článku 9a Smernice Rady (EÚ) 2017/952, 

pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. Rovnako je cieľom aj znižovanie 

administratívnej záťaže daňovníkov.  

4. Dotknuté subjekty 

Navrhovaná právna úprava sa dotkne transparentných spoločností (napr. v. o. s. a k. s.), ak 

splnia podmienky Smernice, fyzických osôb, zamestnancov, zamestnávateľov.  

5. Alternatívne riešenia 

Alternatívne riešenia neboli posudzované vzhľadom na potrebu transpozície smernice Rady, 

ako aj s ohľadom na doterajšiu aplikačnú prax vzhľadom na podnety z praxe, ktoré nemožno 

riešiť len výkladom uvedeného zákona, niet inej možnosti ako prijať uvedenú novelu zákona.  

6. Vykonávacie predpisy 

Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☒  Nie 

 

7. Transpozícia práva EÚ  

Článok 9a Smernice Rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 

2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami 
 

8. Preskúmanie účelnosti** 

 

 
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  
** nepovinné 
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9. Vplyvy navrhovaného materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☒ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy ☒ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 

Vplyvy na podnikateľské prostredie ☒ Pozitívne ☐ Žiadne ☒ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP ☒ Pozitívne ☐ Žiadne ☒ Negatívne 

Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na služby verejnej správy pre 
občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 
občana 

☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 
správe 

☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

 

10. Poznámky 

Financovanie predmetných výdavkov bude zabezpečené v rámci limitov rozpočtu verejnej 

správy na príslušné rozpočtové roky. 
 

11. Kontakt na spracovateľa 

monika.abelova@,mfsr.sk, tel.: 5958 3475 

12. Zdroje 

Inštitút finančnej politiky, MF SR  

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 

Komisia  uplatňuje k materiálu zásadné pripomienky a odporúčania: 

 

K doložke vybraných vplyvov  

Komisia nesúhlasí s tým, že materiál predpokladá pozitívny vplyv na informatizáciu. V 

predkladanom návrhu zákona sa nezavádza žiadna nová elektronická služba, žiaden nový 

informačný systém. Z uvedeného dôvodu je nutné vyznačiť žiadny vplyv na informatizáciu 

spoločnosti. Údaje uvedené v analýze vplyvov nie sú údaje, ktorých sa analýza vplyvov týka, 

ktoré sa do analýzy vplyvov udávajú/vyžadujú. 

 

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 

Komisia žiada predkladateľa o kvantifikáciu odhadovaných nákladov/úspor regulácie v 

Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, a to v každom prípade, v ktorom je takáto 

kvantifikácia možná, pričom odporúčaným riešením je najmä využitie modelového výpočtu 

na jeden dotknutý podnikateľský subjekt. 

 

K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy 

Žiadame doplniť detailný rozpočet IT výdavkov na úrovni rozpisu prác pre jednotlivé 

moduly a služby informačných systémov uvedených v časti 2.2.1. doložky vplyvov na 

rozpočet verejnej správy a uviesť spôsob odhadu prácnosti. 

Odôvodnenie: V doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy sú náklady priradené k 

jednotlivým informačným systémom. Bez doplnenia detailného rozpočtu, v ktorom budú 

rozpísané konkrétne úpravy a odhad ich náročnosti nie je možné overiť odhadovanú výšku 

nákladov.  

mailto:monika.abelova@,mfsr.sk
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Komisia žiada doplniť dokumentáciu v súlade s prílohou č. 2  vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o 

riadení projektov.  

Odôvodnenie: Pre posúdenie navrhovaných úprav z pohľadu ekonomickej efektívnosti a 

princípov hodnoty za peniaze je potrebné okrem rozpočtu doplniť dodatočnú dokumentáciu, 

ktorá opisuje dôvod a prínosy realizovaných IT zmien (tzv. business case alebo projektový 

zámer). Potrebnú dokumentáciu pre projekty alebo zmenové požiadavky definuje vyhláška č. 

85/2020 Z. z. o riadení projektov.  

 

Ďalej Komisia doplniť, aké technické a netechnické riešenia na zabezpečenie požadovanej 

biznis služby boli posudzované.  

Odôvodnenie: V dostupných materiáloch nie je uvedené, aké alternatívy boli posudzované 

na zabezpečenie požadovaných biznis služieb a na základe akých kritérií bola ako 

najefektívnejšia alternatíva zvolená navrhovaná úprava IS a jej rozsah.   

 

Zároveň žiadame doplniť, že pred realizáciou výdavkov budú podklady predložené na 

ekonomické hodnotenie ÚHP.  

Odôvodnenie: Pre naplnenie programového vyhlásenia vlády je potrebné predložiť investície 

s výdavkami nad 1 mil. eur na posúdenie ich ekonomickej efektívnosti.   

 

K analýze vplyvov na informatizáciu 

Komisia žiada doplniť konkrétne biznis služby, ktoré majú byť podporené IT riešeniami a 

ich mapovanie na informačné systémy a služby. 

Odôvodnenie: V doložke vplyvov na informatizáciu je v časti názov služby a názov systému 

uvedený medzirezortný program 0EK, v ktorom majú byť IT výdavky rozpočtované. V 

materiáloch nie je uvedené, aké konkrétne biznis služby je potrebné podporiť novými IT 

riešeniami (napr. zavedenie oznamovania výšky a splatnosti preddavkov) a akými 

informačnými systémami a službami budú zabezpečené. 

 

Žiadame tiež zosúladiť konštatovania o vplyve na informatizáciu spoločnosti uvedené v 

doložke vybraných vplyvov (vyznačený pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti) a v 

dôvodovej správe (uvedené, že návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti). 

 

 

Vyhodnotenie pripomienok MF SR:  

 

K doložke vybraných vplyvov  

Doložka vybraných vplyvov bola v zmysle pripomienky upravená, analýza vplyvov na 

informatizáciu bola vypustená.  

 

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie 

K vzneseniu pripomienky týkajúcej sa kvantifikácie odhadovaných nákladov/úspor regulácie 

je potrebné  uviesť, že ku relevantnej kvantifikácii vplyvu na podnikateľské prostredie 

a podnikateľa nie sú dostupné údaje. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie bola 

o túto skutočnosť doplnená.  

   

K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy 

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy bola doplnená o harmonogram zmien 

informačného systému Portálu finančnej správy. Na informačné systémy finančnej správy 

(ISFS-SD, DRSCAN a DWH) sa vzťahuje zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. V zmysle § 1 ods. 2 sa tento zákon nevzťahuje na informačné 
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technológie verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, 

bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií. 

Z uvedených dôvodov nie je informačné systémy ISFS-SD, DRSCAN a DWH vypracovaná 

dokumentácia, ktorá opisuje dôvod a prínosy realizovaných IT zmien (tzv. business case 

alebo projektový zámer).  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené neboli posudzované žiadne technické a netechnické riešenia na 

zabezpečenie požadovanej biznis služby.  

 

K analýze vplyvov na informatizáciu 

Analýza vplyvov na informatizáciu bola vypustená vzhľadom na pripomienku Komisie 

k doložke vybraných vplyvov, nakoľko údaje uvedené v analýze vplyvov nie sú údaje, 

ktorých sa analýza vplyvov týka a ktoré sa do analýzy vplyvov udávajú / vyžadujú.  

 
 
 


