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ZÁKON
z 11. októbra 2017,

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

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z.,
zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012
Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č.
435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z.,
zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č.
252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z.,
zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z. a zákona č. 339/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu na základe plnenia jeho
povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.2)“.

2. V § 3 ods. 6 druhá veta znie: „Na právny úkon, viacero právnych úkonov alebo iné skutočnosti
uskutočnené bez riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý odráža
ekonomickú realitu, a ktorých najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti
alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt
oprávnený, sa pri správe daní neprihliada.“

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných
menšín v znení neskorších predpisov, zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní
niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.

4. V § 8 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako sa
postupuje aj pri delegovaní príslušnosti medzi daňovým úradom a daňovým úradom pre
vybrané daňové subjekty.“.

5. § 11 vrátane nadpisu znie:
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„§ 11
Daňové tajomstvo

(1) Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní.
Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná,
a informácia o tom, či prebieha alebo prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné
konanie.

(2) Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel, a môže byť použité
len na plnenie úloh podľa tohto zákona, osobitných predpisov8) alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná.

(3) Správca dane a ostatné orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sú
povinné poučiť daňové subjekty a iné osoby o povinnosti zachovávať daňové tajomstvo
a o právnych dôsledkoch porušenia tejto povinnosti.

(4) Porušením povinnosti zachovávať daňové tajomstvo je oznámenie alebo sprístupnenie
daňového tajomstva tomu, kto nepreukáže oprávnenosť na oznámenie alebo sprístupnenie
daňového tajomstva vyplývajúcu z plnenia jeho úloh podľa tohto zákona, osobitných
predpisov8) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Daňové
tajomstvo sa oznámi alebo sprístupní tomu, kto preukáže oprávnenosť na oznámenie alebo
sprístupnenie daňového tajomstva vyplývajúcu z plnenia jeho úloh podľa tohto zákona,
osobitných predpisov8) alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(5) Za porušenie povinnosti zachovávať daňové tajomstvo sa nepovažuje

a) použitie daňového tajomstva orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
a správcom dane, ktorým je obec podľa tohto zákona, osobitného predpisu92ba) alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

b) zverejnenie údajov o spáchaní daňového trestného činu, o ktorom bolo právoplatne
rozhodnuté, a odsúdenie nebolo zahladené,

c) zverejnenie údajov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou, ktorá má
oprávnenie oboznamovať sa s daňovým tajomstvom, o porušení povinnosti ustanovenej
týmto zákonom alebo osobitným predpisom,92ba) o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté,

d) oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva subjektu, ktorý na základe verejného
obstarávania10) poskytuje finančnej správe služby v oblasti informačných technológií, na
účely vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy,

e) oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva s písomným súhlasom toho daňového
subjektu, ktorého sa daňové tajomstvo týka, alebo s jeho súhlasom udeleným ústne do
zápisnice u správcu dane.

(6) Informácia o oznámení alebo sprístupnení daňového tajomstva sa uloží v spise daňového
subjektu, okrem automatického sprístupnenia daňového tajomstva prostredníctvom
informačného systému finančnej správy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 10 znejú:
„8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
v znení neskorších predpisov, zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní,
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poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých
vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o štátnej pomoci).
10) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 16, 17a a 18 až 19p sa vypúšťajú.

6. V § 13 odsek 5 znie:

„(5) Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa podáva prostredníctvom elektronickej
podateľne podľa § 33 ods. 2 a musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom20)
osoby, ktorá ho podáva, alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu
verejnej správy spôsobom podľa osobitného predpisu.20aa) Podanie, ktoré má predpísanú
štruktúrovanú formu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,20ab) možno podať len
prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 cez určené dátové rozhranie
a v súlade s podmienkami a podrobnosťami o elektronickej komunikácii zverejnenými na
webovom sídle finančného riaditeľstva podľa § 33 ods. 4. Ak daňový subjekt, ktorý je fyzickou
osobou, chce doručovať finančnej správe písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré
nebudú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje
potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančného
riaditeľstva a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Táto
dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania
elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20aa a 20ab znejú:
„20aa) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
20ab) Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 14 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo právnickou
osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou osobou-podnikateľom registrovanou
pre daň z príjmov,“.

8. V § 14 ods. 1 písm. d) sa za slovom „subjekt“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý je platiteľom dane
z pridanej hodnoty“ sa nahrádzajú slovami „podľa písmena a)“.

9. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a
Súhrnný protokol

Finančné riaditeľstvo na účely správy daní môže v odôvodnených prípadoch vyhotoviť
súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo
zistené porušenie daňových predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov.“.

10. V § 20 ods. 3 druhej vete sa slovo „alebo“ za slovami „Policajného zboru“ nahrádza čiarkou
a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo Kriminálny úrad finančnej správy“.

11. V § 23 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„to neplatí, ak príslušný orgán členského štátu alebo príslušný orgán zmluvného štátu,
ktorému bola poskytnutá informácia o daňovom subjekte podľa osobitného predpisu,21a)
uviedol, že nesúhlasí so sprístupnením takýchto písomností.“.

12. V § 23 ods. 1 posledná veta znie: „Daňový subjekt alebo jeho zástupca nie je oprávnený
nazerať do písomností obsahujúcich utajované skutočnosti22), do dokumentov, sprístupnením
ktorých by boli dotknuté právom chránené záujmy iných osôb, do písomností, ktorých
sprístupnením by mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu správy daní alebo
k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu objasnenia alebo vyšetrenia veci podľa osobitných
predpisov22a), a do súhrnného protokolu podľa § 19a; to neplatí, ak sa použijú ako dôkaz pri
správe daní.“.
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Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.“.

13. § 26 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Povinná osoba27b) je povinná na účely správy daní poskytnúť finančnej správe na výzvu
údaje získané pri plnení povinností podľa osobitného predpisu.27c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27b a 27c znejú:
„27b) § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27c) § 8, § 10 až 12 a § 19 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 52 odsek 9 znie:

„(9) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov
s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby alebo dodatočne vyrubenej dane z príjmov
právnickej osoby alebo daňovej straty právnickej osoby, a to do konca každého štvrťroka
bežného roka na základe daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb podaných
v predchádzajúcom štvrťroku bežného roka. V zozname sa uvedie obchodné meno alebo názov
právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové
identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, výška vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane
alebo daňovej straty a zdaňovacie obdobie.“.

16. § 52 sa dopĺňa odsekmi 12 až 15, ktoré znejú:

„(12) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov
s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti,
a to do konca každého štvrťroka kalendárneho roka na základe daňových priznaní k dani
z pridanej hodnoty podaných v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku. V zozname sa
uvedie

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od
trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné
číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty,
výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej daňovej povinnosti
a zdaňovacie obdobie,

b) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie,
daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane
z pridanej hodnoty, výška uplatneného nadmerného odpočtu, výška priznanej vlastnej
daňovej povinnosti a zdaňovacie obdobie.

(15) Údaje uvedené v zoznamoch, ktoré zverejňuje finančné riaditeľstvo, sa zverejňujú
v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie a ďalšie automatizované
spracovanie.“.

17. V § 53c ods. 1 písm. a) sa suma „4 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 eur“.

18. V § 53c ods. 1 písm. b) sa suma „5 000 eur“ nahrádza sumou „2 500 eur“.

19. V § 53c ods. 1 písm. c) sa suma „6 000 eur“ nahrádza sumou „3 000 eur“.

20. Za § 53c sa vkladá § 53d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 53d
Index daňovej spoľahlivosti

(1) Daňový úrad zašle daňovému subjektu, ktorý je podnikateľom, oznámenie o osobitných
daňových režimoch, na ktoré je daňový subjekt oprávnený, a to do 30 dní odo dňa zmeny
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rozsahu jeho oprávnenosti na osobitné daňové režimy.

(2) Kritériá týkajúce sa určenia oprávnenosti daňového subjektu na osobitné daňové režimy
a zoznam osobitných daňových režimov zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom
sídle.“.

21. V § 55 ods. 12 písm. a) a ods. 13 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inej osoby, ktorá
platbu vykonala“.

22. V § 64 ods. 3 sa slovo „minister“ nahrádza slovami „minister financií Slovenskej republiky
(ďalej len „minister“)“.

23. V § 68 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je vec vrátená na ďalšie vyrubovacie konanie,
vyrubovacie konanie vykoná a rozhodnutie vo vyrubovacom konaní vydá správca dane,
ktorého rozhodnutie bolo zrušené.“.

24. V § 68 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa tento text: „najneskôr však do
troch mesiacov od uplynutia lehoty určenej správcom dane podľa prvej vety. Ak vzhľadom na
mimoriadnu zložitosť prípadu, iné závažné okolnosti alebo osobitnú povahu prípadu nemožno
rozhodnúť ani v lehote troch mesiacov, môže túto lehotu pred jej uplynutím na základe
písomného odôvodnenia primerane predĺžiť druhostupňový orgán.“.

25. V § 68a ods. 6 sa za slová „podľa odseku 4“ vkladajú slová „písm. c)“ a za slovom „odporu“ sa
vypúšťa čiarka a slová „ak odpor nebol podaný“.

26. V § 68a ods. 8 sa slovo „alebo“ za slovom „ministerstva“ nahrádza čiarkou a na konci sa
pripájajú tieto slová: „alebo orgánov činných v trestnom konaní“.

27. V § 72 ods. 3 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.

28. V § 79 odsek 5 znie:

„(5) Daňový preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola doručená po zániku
práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane; to neplatí, ak daňový preplatok vznikol z dôvodu, že daň
bola zaplatená na základe rozhodnutia správcu dane, ktoré bolo následne zmenené alebo
zrušené z dôvodu jeho nezákonnosti, a žiadosť o jeho vrátenie bola podaná do 60 dní odo dňa
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Daňový preplatok, ktorý nemožno vrátiť, je príjmom
štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce.“.

29. Poznámka pod čiarou k odkazu 92c znie:
„92c) Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2015 Z. z. v znení
zákona č. 375/2016 Z. z.“.

30. Za § 165f sa vkladajú § 165g a 165h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 165g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

(1) Informácia o tom, či prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie, je
daňovým tajomstvom vo vzťahu k daňovej kontrole alebo daňovému exekučnému konaniu,
ktoré boli ukončené do 31. decembra 2017.

(2) Fyzická osoba-podnikateľ registrovaná pre daň z príjmov, je povinná podľa § 14 v znení
účinnom od 1. januára 2018 postupovať od 1. júla 2018.

(3) Ustanovenie § 52 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použije pri
zverejnení zoznamu na základe údajov z daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb
podaných v roku 2018 za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začali po 31. decembri 2016.

(4) Ustanovenie § 52 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použije pri
zverejnení zoznamu na základe údajov z daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty
podaných v roku 2018 za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začali po 31. decembri 2016.
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(5) Ustanovenie § 52 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použije pri
zverejnení zoznamov v roku 2018.

(6) Oznámenie podľa § 53d ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2018 zašle daňový úrad
prvýkrát najneskôr do konca roka 2018.

(7) Lehota na vydanie rozhodnutia podľa § 68 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa
použije na vyrubovacie konanie, ktoré sa začalo po 31. decembri 2017.

(8) Ustanovenie § 72 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát uplatní na
rozhodnutia vydané po 31. decembri 2017.

(9) Účinky dohôd o elektronickom doručovaní uzatvorených podľa § 13 ods. 5 v znení
účinnom do 31. decembra 2017 zostávajú zachované.

§ 165h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1) Ustanovenie § 52 ods. 13 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije pri
zverejnení zoznamu vybraných finančných inštitúcií za kalendárny rok 2018.

(2) Ustanovenie § 52 ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije pri
zverejnení zoznamu regulovaných osôb za odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia,
ktoré sa začína po 31. decembri 2017.“.

31. Príloha sa dopĺňa tretím a štvrtým bodom, ktoré znejú:

„3. Smernica 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 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016).

4. Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica
2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám získaným v rámci
boja proti praniu špinavých peňazí (Ú. v. EÚ L 342, 16. 12. 2016).“.

Čl. II

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008
Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č.
35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z.,
zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení takto:

1. V § 26 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) poskytuje informácie získané pri svojej činnosti na základe tohto zákona správcovi dane
a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ak majú význam pre správu
daní a takéto poskytnutie neohrozí plnenie úloh finančnej spravodajskej jednotky,“.

2. Príloha sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016, ktorou sa mení smernica
2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám získaným v rámci boja
proti praniu špinavých peňazí (Ú. v. EÚ L 342, 16. 12. 2016).“.

Čl. III

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona
č. 69/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z.,
zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z. z. sa mení takto:
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1. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená f) až l).

2. V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka
zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne,19)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.

3. V § 6 ods. 5 sa slová „a) až h), j), k) a m)“ nahrádzajú slovami „a) až g), i), j) a l)“.

Čl. IV

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z.
a zákona č. 338/2016 Z. z. sa mení takto:

V § 9 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) sumu zaplatených odvodov za odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného
obdobia.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 14 a § 52 ods. 13 a 14 v bode
16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
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