
 
Ventúrska 10, 811 01 Bratislava| www.asociaciapz.sk | sekretariat@asociaciapz.sk | +421 950 259 414 

 

 

bod č. 8 

  Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

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 

 

1. Postoj APZ k návrhu zákona 

APZ súhlasí s predloženým materiálom po zapracovaní pripomienky s rozporom a odporúča ho na ďalšie 

legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZ 

APZ k predmetnému návrhu zákona v pripomienkovom konaní uplatnila 23 pripomienok, z toho 5 

zásadných. Všetky zásadné pripomienky neboli akceptované a rozpor ostal zachovaný v jednej 

pripomienke.  

Popis pripomienky s rozporom: 

V rámci pripomienkového konania uplatnila APZ zásadnú pripomienku, ktorou navrhovala vloženie 

nového novelizačného bodu do návrhu zákona, ktorým by sa zaviedol všeobecný daňový program na 

podporu investícií, ktorého mechanizmus sa opiera o nárast investícií v porovnaní s ostatnými tromi 

rokmi a ktorý investorom umožní dodatočné uplatnenie nákladov vo forme odpisov investícií vo výške 

200 %. Pripomienka nebola na rozporovom konaní akceptovaná.  

Na tomto mieste treba uviesť, že v zmysle predbežnej informácie o príprave návrhu zákona bol ako 

základný cieľ právnej úpravy deklarovaný úmysel predkladateľa navrhnúť opatrenie na podporu 

investícií a v rámci neho aj s osobitným zameraním na podporu investícii súvisiacich s konceptom 

Priemyslu 4.0, a to vychádzajúc z úlohy C.16. uznesenia vlády SR č. 185/2019 zo 17. 4. 2019. Tento cieľ 

bol deklarovaný aj v priebehu konzultácií k návrhu zákona uskutočnených v júni 2020, na ktorým sa 

zúčastnili aj zástupcovia APZ. V rámci konzultácií zástupcovia Ministerstva financií SR potvrdili, že 

koncept podpory investícií pripravujú a bude dodatočne zapracovaný do návrhu zákona.  Až v materiáli 

predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie sme zistili, že návrh zákona sa žiadnym 

spôsobom nevenuje svojmu pôvodne deklarovanému cieľu, a to podpore investícií. Z toho dôvodu sme 

uplatnenou pripomienkou požadovali doplnenie predmetného novelizačného bodu do návrhu zákona.  

 ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV 

Odborný dialóg a aktívna spolupráca s partnermi  

pre väčšiu stabilitu podnikateľského prostredia  

a posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu  

na Slovensku.  
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Akceptáciu našej pripomienky považujeme za dôležitú nakoľko sme presvedčení, že toto opatrenie by 

významným spôsobom mohlo podporiť príchod zahraničných investorov, podporiť „domáce“ firmy a 

eliminovať problém podkapitalizácie. Podpora investičnej aktivity je základným pilierom rozvoja 

podnikateľského prostredia a aj vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú COVID – 19 je potrebné 

vyvinúť maximálne úsilie v záujme „naštartovania“ podnikateľskej aktivity, ktorá môže byť práve v 

dôsledku koronavírusu dočasne oslabená. Práve podpora investícii je dobrým nástrojom na rozbeh 

ekonomiky po kríze.  

K tejto zásadnej pripomienke rozpor trvá. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený Ministerstvom financií Slovenskej republiky predovšetkým za účelom 

transpozície článku 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. 

Ministerstvo predkladá návrh zákona primárne v rámci boja proti daňovým únikom, pričom návrh 

zákona obsahuje legislatívnu úpravu: 

• pravidiel pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností tzv. CFC spoločností aj 

u fyzických osôb, ktorých zámerom je obmedziť odkláňaniu príjmov do zahraničia s nízkym alebo 

žiadnym daňovým zaťažením, 

• pravidiel, ktoré predchádzajú vzniku hybridných nesúladov vymedzením transparentného 

subjektu ako daňovníka, ak ho za daňovníka považuje jeho zriaďovateľ v rozsahu príjmov, ktoré by 

neboli zdanené ani v Slovenskej republike ani v zahraničí, a to implementáciou článku 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. 

Okrem iného návrhom zákona sa: 

- oslobodzujú od zdanenia plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na 

podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní 

v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

- upresňuje, dokedy môže zamestnávateľ zamestnancovi uplatňovať nároky na daňový bonus 

a nezdaniteľnú časť základu dane, vyplývajúce z vyhlásenia 
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- umožňuje zamestnancovi požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je 

platiteľom dane, ktorý mu vyplácal zdaniteľnú mzdu počas zdaňovacieho obdobia 

- navrhuje upustiť od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov,.. 

Navrhovaný dátum účinnosti: 1. január 2021 s výnimkou niektorých bodov s posunutou účinnosťou od 

1. januára 2022 
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