ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia vládnej legislatívy

Na rokovanie vlády SR
Dňa 21. augusta 2019
K materiálu č. 19939/2019
K bodu č.22

S T A N OV I S KO
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

I.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladá
minister financií Slovenskej republiky Ladislav Kamenický ako iniciatívny materiál.
Primárnym cieľom predkladaného návrhu je zníženie administratívnej záťaže daňových
subjektov a zefektívnenie niektorých ustanovení zákona. Upravuje sa napr. ustanovenie
o zastupovaní tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu v akom
sa prekrývajú. Taktiež sa navrhuje skrátenie lehoty, v ktorej správca dane nemôže povoliť
odklad alebo platenie dane v splátkach, z dôvodu, že daňový subjekt nedodržal podmienky
uvedené v rozhodnutí správcu dane, a to z piatich rokov na dva roky.
Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa v registračnom konaní ruší povinnosť
daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla zriadených bankových účtov a navrhuje
sa, aby registráciu k dani z príjmov vykonával správca dane z úradnej moci, na základe
informácií získaných z príslušných registrov alebo na základe podaného daňového priznania.
V nadväznosti na novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa navrhuje ustanoviť
zánik daňových nedoplatkov pri tzv. osobnom bankrote. Ďalej sa v predloženom materiáli
navrhuje zaviesť nový spôsob exekúcie zadržaním vodičského preukazu.
Návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými
zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, s nálezmi ústavného súdu, právnymi
aktmi Európskej únie, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika
viazaná.
Návrh zákona nemá podľa predkladateľa vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne
vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a na
informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana, bude mať pozitívny aj
negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Predložený návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového
konania.
Predložený návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a
na rokovanie vlády SR sa predkladá bez rozporov.

II.
Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky prerokovala predmetný návrh zákona
na svojom zasadnutí 13. augusta 2019 a odporučila návrh zákona schváliť podľa jej
pripomienok a odporúčaní a na rokovanie vlády predložiť jeho nové znenie.

III.

Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky konštatuje, že v novom
znení predloženého návrhu zákona sú jej pripomienky a odporúčania ( 20 pripomienok)
zapracované a odporúča vláde Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schváliť
v predloženom znení.
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