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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? 

 

Predpokladá sa, že návrh zákona zlepší podnikateľské prostredie v SR, a to najmä zavedením opatrení 

v oblasti preddavkov na daň z príjmov. Návrh zákona pozitívne ovplyvní predovšetkým daňovníkov 

fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorým bude správca dane zasielať oznámenie o výške 

a splatnosti preddavkov na daň z príjmov. Rovnako pozitívne ovplyvní návrh zákona aj daňovníkov – 

právnické osoby, ktoré nebudú musieť vykonávať vyrovnanie preddavkov zaplatených do lehoty na 

podanie daňového priznania.   

 

V rámci opatrení proti vyhýbaniu sa plneniu daňových povinností sa zavádzajú nové pravidlá pre 

hybridné reverzné nesúlady a pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností u 

fyzických osôb. Uvedené opatrenia negatívne ovplyvnia daňovníkov fyzické a právnické osoby, ktorých 

sa uvedené ustanovenia budú dotýkať.  

 

Počet dotknutých subjektov nie je možné vzhľadom na neexistenciu vhodných dát presne určiť. 

 

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.  

Konzultácie k novele zákona sa uskutočnili formou osobných stretnutí v termíne od 19.5.2020 do 15.6.2020. 

 

Konzultácií sa zúčastnili: 

1. Klub 500 

2. RÚZ 

3. SLASPO 

4. AmCham 

5. APZ - Asociácia priemyselných zväzov 

6. Slovenská asociácia podnikových finančníkov 

7. Creative Industry Forum 

8. Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska 

9. Francúzsko-slovenská obchodná komora 

10. Slovenská banková asociácia 

11. Zväz automobilového priemyslu 

Zúčastnené subjekty boli na konzultáciách informované o pripravovaných zmenách v novele zákona o dani z 

príjmov. Niektoré subjekty predložili pripomienky aj nad rámec návrhu novely zákona, ktoré vyplynuli 

z aplikačnej praxe pri uplatňovaní zákona o dani z príjmov. 

 
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.  

Predkladaná novela zákona bude mať pozitívny vplyv aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.  
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Pozitívny vplyv opatrení  predstavuje najmä zavedenie zasielania oznámení o výške a splatnosti 

preddavkov na daň z príjmov daňovníkom od správcu dane a zrušenie vyrovnania preddavkov platených 

do lehoty na podanie daňového priznania. 

 

Negatívny vplyv na priame finančné náklady podnikateľov sa očakáva z dôvodu: 

- zavedenia opatrení pre reverzné hybridné nesúlady  

- zdaňovania príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností aj u fyzických osôb 

-zavedenia registračnej povinnosti pre právnické osoby, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou 

povinnosťou a ktorým vzniklo na území SR miesto skutočného vedenia, ak dovtedy neboli na území SR 

zaregistrované z iných dôvodov.  

 

Nie je možné kvantifikovať výšku týchto vplyvov, pretože nie je možné identifikovať počet subjektov, 

ktorých sa budú týkať navrhované opatrenia. 

  

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. 

 

Predloženými návrhmi dôjde k vzniku nepriamych nákladov zo strany podnikateľov z dôvodu možnej 

potreby úpravy softvérov.  

Predkladaný návrh nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním. 

 

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. 

 

Administratívne náklady nie je možné v súčasnosti kvantifikovať, pretože nie je možné identifikovať 

počet subjektov, ktorých sa budú týkať opatrenia navrhované v oblasti dane z príjmov: 

 

 Zasielanie oznámení o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov daňovníkom od správcu dane 

 Zrušenie vyrovnania preddavkov platených u daňovníkov – právnických osôb do lehoty na podanie 

daňového priznania 

 Doplnenie legislatívnej úpravy pre reverzné hybridné nesúlady vzhľadom na transpozíciu článku 9a 

Smernice Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide 

o hybridné nesúlady s tretími krajinami (ATAD 2) s účinnosťou od 1. januára 2022 vrátane zavedenia 

oznamovacej povinnosti 

 Zavedenie pravidiel na zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností aj u fyzických 

osôb na zamedzenie vyhýbaniu sa plateniu dane v SR 

 Úprava pravidiel pri vykonávaní ročného zúčtovania dane pre zamestnancov 

 Spresnenie daňovej rezidencie pre fyzické a právnické osoby (miesto skutočného vedenia) 

 Úprava posudzovania daňovej rezidencie fyzických osôb s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré 

denne prekračujú hranice do SR za účelom výkonu závislej činnosti 

 Zavedenie registračnej povinnosti pre právnické osoby, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou 

povinnosťou a ktorým vzniklo na území SR miesto skutočného vedenia, ak dovtedy neboli na území 

SR zaregistrované z iných dôvodov 

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie 
 

 Náklady na 1 podnikateľa Náklady na celé podnikateľské 

prostredie 

Priame finančné náklady - - 

Nepriame finančné náklady - - 

Administratívne náklady - - 

Celkové náklady regulácie - - 

V prípade opatrení uvádzaných v časti 3.3.3 nie sú dostupné údaje pre kvantifikáciu vplyvu na podnikateľské 

prostredie a podnikateľa. 



Príloha č. 3 
 

3 

 

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? 

 

Nepredpokladá sa vplyv navrhovaných zmien na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu. 

  

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? 

 

Navrhovaná zmena nemá vplyv na inovácie. 

 

 


