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Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 

 

Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so 

zlepšovaním podnikateľského prostredia 

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

Cieľom predkladaného materiálu je zníženie regulačnej záťaže pre podnikateľské prostredie, niektoré z 

opatrení však budú vykonávať jednotliví gestori vo svojej legislatíve osobitne v dohodnutom termíne. 

Celková suma, o ktorú by sa predloženými opatreniami mohla znížiť záťaž na podnikateľské 

prostredie v prípade ich kompletného prijatia je 4 081 778,66 € eur. Z uvedeného dôvodu sa tabuľka 

č. 1 a č. 2 uvádza samostatne pre každý dotknutý ústredný orgán štátnej správy, pričom výsledná suma 

výpočtu mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov bude pripísaná na virtuálny účet jednotlivých 

gestorov.  

A) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
 

3.1 Náklady regulácie  

3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie   

Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie 

mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.  

TYP NÁKLADOV Zvýšenie nákladov v € na 

PP 

Zníženie nákladov v € na 

PP 

A. Dane, odvody, clá a poplatky, 

ktorých cieľom je znižovať negatívne 

externality 

0 0 

B. Iné poplatky 0 0 

C. Nepriame finančné náklady 0 400 000 

D. Administratívne náklady 0 121 421,1 

Spolu = A+B+C+D 0 521 421,1 

 z toho   

E. Vplyv na mikro, malé a stredné 

podniky 

0 0 

F. Úplná harmonizácia práva EÚ 0 0 

 

VÝPOČET mechanizmu znižovania 

byrokracie a nákladov 

IN OUT 

G. Náklady okrem výnimiek = 

B+C+D-F 

0 521 421,1 
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3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov         

Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov): 

P.č. 

Zrozumiteľný a stručný opis 

regulácie vyjadrujúci dôvod 

zvýšenia/zníženia nákladov 

na PP 

 

Číslo 

normy 

(zákona, 

vyhlášky 

a pod.) 

Lokalizácia 

(§, ods.) 

Pôvod 

regulácie: 

SK/EÚ úplná 

harm./EÚ 

harm. 

s možnosťou 

voľby 

Účinnosť 

regulácie 

 

Kategória dotk. 

subjektov 

Počet  

subjektov 

v dotk. 

kategórii  

Počet 

subjektov 

MSP 

v dotk. 

kategórii  

Vplyv 

na 1 

podnik. 

v € 

Vplyv na 

kategóriu 

dotk. 

subjektov 

v € 

Druh 

vplyvu 

In 

(zvyšuje 

náklady) /  

Out 

(znižuje 

náklady) 

 

1. 
Zdobrovoľnenie zostavenia 

účtovnej závierky podľa IFRS 
431/2002 § 17a ods. 2 

EÚ 

harmonizácia 

s možnosťou 

voľby 

1.5.2022 veľké podniky 8 N 59 190,8 473 526,4 

Out 

(znižuje 

náklady) 

2. 

Liberalizácia povinnosti mať 

interné smernice a vnútorné 

predpisy 

186/2009 - SK 1.1.2023 
finanční 

sprostredkovatelia 
1 N 26 25,9 

Out 

(znižuje 

náklady) 

3. 

Z inštitútu mikrodaňovníka 

odstrániť podmienku 

kontrolovanej transakcie 

Zákon č. 

595/2003 

Z. z. o 

dani z 

príjmov 

- SK 1.1.2023 mikrodaňovníci 1 000 N 48 47 869,8 

Out 

(znižuje 

náklady) 
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Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov  

Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce 

informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste 

vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak sú 

dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, 

odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame 

finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým 

postupom. 

 

1. Zdobrovoľnenie zostavenia účtovnej závierky podľa IFRS 

Návrhom sú dotknuté všetky obchodné spoločnosti, ktoré by mali povinnosť pri splnení veľkostných 

kritérií ustanovených v § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve postupovať podľa medzinárodných štandardov 

finančného výkazníctva (ďalej len „IFRS“). Podľa doteraz platného znenia zákona o účtovníctve 

účtovná jednotka, ktorá splní veľkostné kritériá podľa § 17a ods. 2 je povinná od nasledujúceho 

účtovného obdobia postupovať pri vedení účtovníctva podľa IFRS.  

Podľa dostupných informácií cena potrebná na splnenie tejto povinnosti sa odvíja od toho, či je potrebná 

iba čiastková zmena účtovného softvéru alebo je potrebný nový softvér, od 20 000,- eur do 100 000,- 

eur podľa veľkosti spoločnosti a počtu položiek, ktorých sa týka zmena vyplývajúca z transformácie na 

IFRS.  

Počet odhadovaných účtovných jednotiek, ktorých by sa mohla navrhovaná legislatívna úprava týkať je 

8, pričom údaj vychádza z účtovných závierok uložených do registra účtovných závierok a ich veľkosť 

osciluje okolo veľkostných kritérií podľa § 17a. 

2. Liberalizácia povinnosti mať interné smernice a vnútorné predpisy 

Opatrením sa zdobrovoľňuje povinnosť mať vypracované interné smernice a vnútorné predpisy. 

Kvantifikácia bola uskutočnená na 1 podnikateľský subjekt, nakoľko nie je možné odhadnúť počet 

dotknutých subjektov. Administratívna záťaž sa zníži o 26 eur.  

3. Z inštitútu mikrodaňovníka odstránime podmienku kontrolovanej transakcie 

Každý podnikateľský subjekt sa stretne s tzv. transferovým oceňovaním. Podnikatelia, ktorí uskutočňujú 

kontrolované transakcie majú povinnosť viesť transferovú dokumentáciu. V súčasnosti je daňovo 

zvýhodnené postavenie mikrodaňovníka, ak jeho príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu výšku 49 

790 €.  

V prípade, ak mikrodaňovník uskutoční kontrolovanú transakciu, t. j. transakciu so závislou osobou, v 

súčasnosti sa postavenie mikrodaňovníka stratí a tento podnikateľský subjekt je povinný aj napriek 

splneniu podmienky výšky obratu uviesť, že kontrolovanú transakciu uskutočnil. Daným opatrením sa 

táto podmienka ruší a mikrodaňovník by aj pri uskutočnení kontrolovanej transakcie nestratil pozíciu 

mikrodaňovníka a nemusel by danú dokumentáciu uvádzať. Daným opatrením sa tak zníži 

administratívna záťaž na podnikateľské prostredie a celkovo bude mať pozitívny vplyv.  

V súčasnosti nedisponujeme dátami o presnom počte mikrodaňovníkov, preto sa na kvantifikáciu 

opatrenia využili modelový príklad 1 000 dotknutých subjektov. Pri administratívnej záťaži sme uviedli 

časové zníženie o 300 minút, keďže sa jedná o vedenie dokumentáciu a frekvencia je jedenkrát ročne. 

Celkové zníženie záťaže na podnikateľské prostredie sme vypočítali vo výške 47 868,75 €. 

 

 


