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STANOVISKO
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov a 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 – nové znenie
I.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov a 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 na
rokovanie vlády SR predkladá Igor Matovič, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej
republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022.

II.
Predkladaným návrhom zákona sa implementuje článok 4 smernice rady (EÚ)
2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa
daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide
o pravidlo o obmedzení úrokových nákladov.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie,
sociálne vplyvy a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a vplyvy na informatizáciu
spoločnosti sú uvedené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nebude mať vplyvy na
životné prostredie a na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je podľa predkladateľa v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými
právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská
republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
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Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na
rokovanie vlády SR sa predkladá s rozpormi s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy, Asociáciou zamestnávateľských zväzov
a združení SR, Konfederáciou odborových zväzov SR a Republikovou úniou zamestnávateľov
SR.

III.
Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky prerokovala predmetný návrh zákona na
svojom zasadnutí 16. augusta 2022 a odporučila vláde návrh zákona schváliť podľa jej
pripomienok a odporúčaní a na rokovanie vlády predložiť jeho nové znenie.

IV.
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky konštatuje, že v novom znení
predloženého návrhu zákona sú pripomienky a odporúčania legislatívnej rady zapracované,
a preto odporúča vláde Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a 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 schváliť v predloženom znení.

Bratislava 23. augusta 2022

