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TOP 10 zaujímavých legislatívnych zmien zo 48. schôdze NR
SR s vplyvom na podnikateľské prostredie
48. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky priniesla viacero noviniek a zmien vzťahujúcich sa na
podnikateľské prostredie, vrátane malých a stredných podnikov. V tomto článku Vám prinášame 10
najvýznamnejších a najzaujímavejších zmien zákonov, ktoré parlament schválil a o ktorých by ste mali
určite vedieť.

1. Zavádza sa automatické doplnenie údajov spoločníkov a štatutárov do obchodného
registra





Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za
výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona
o obchodnom registri“)
Účinnosť od 1.12.2021

Novela zákona o obchodnom registri zmierňuje byrokratickú záťaž podnikateľov zavedenú poslednou
novelou Obchodného zákonníka. Identifikačné údaje spoločníkov a štatutárov, ktoré sa mali dodatočne
povinne zapísať do obchodného registra do 30.9.2022 budú prednostne automatizovane doplňované
registrovým súdom (obchodným registrom). Registrový súd tak má prednostne zapísať identifikačné
údaje, ktoré už v systéme eviduje, o čom bude obchodné spoločnosti informovať do 31. mája 2022.
V prípade, že registrový súd podnikateľov neinformuje o automatickom doplnení údajov do konca mája
2022, platí, že doplnenie údajov nebolo možné vykonať a podnikatelia (obchodné spoločnosti) budú
musieť vykonať zápis do obchodného registra a údaje doplniť. Zapísanie iba identifikačných údajov do
obchodného registra bez iných zmien bude bezplatné.

2. Zavádza sa povinnosť oznámiť číslo účtu podnikateľov




Zákon , 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 (ďalej len „novela daňového poriadku“)
Účinnosť od 15.11.2021

Cieľom prijatej novely daňového poriadku je efektívny boj proti daňovým podvodom a zároveň aj
motivácia daňových subjektov plniť si daňové povinnosti.

Jednou z opätovných povinností, ktoré sa novelou daňového poriadku zavádzajú, je povinnosť
platiteľovi dane oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR čísla všetkých vlastných bankových účtov
určených na podnikanie a ich každú zmenu. Zároveň sa rozširuje povinnosť odberateľovi ručiť za
dodávateľom nezaplatenú daň. Riziko ručenia sa zníži, keď daň uvedenú na faktúre, uhradí na číslo
účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa Finančným riaditeľstvom SR.

3. Ruší sa povinnosť zasielať osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“ a zavádza sa transparentný
index daňovej spoľahlivosti



Novela daňového poriadku
Účinnosť od 1.1.2022

Novelou daňového poriadku zároveň dochádza k zrušeniu povinnosti správcu dane zasielať daňovým
subjektom osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“, ktoré je potrebné vrátiť po skončení podnikania a
priniesť správcovi dane vždy za účelom vyznačenia zmien.
Rovnako od nového roka dochádza k zavedeniu transparentného indexu daňovej spoľahlivosti - daňové
subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti, budú odmeňované bližšie
nešpecifikovanými benefitmi. Hodnotenie daňového subjektu bude zverejnené v zozname na webe
Finančnej správy SR. Ďalšou súvisiacou zmenou je aj zavedenie diskvalifikácie fyzických osôb - vylúčenie
fyzických osôb, ktoré sú štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. Týmto
rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho
členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a
družstvách, a to na tri roky. Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej
spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých sa zavádza bonus - znižuje sa úhrada za žiadosť o
vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú
výšku.

4. Obchodníci budú môcť výsledné ceny zaokrúhliť a obmedziť tak 1 a 2 centové mince



Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov



Účinnosť od 1.7.2022

Parlament schválil novelu zákona o cenách, ktorá ruší používanie 1 a 2 centových mincí, pričom umožní
obchodníkom zaokrúhľovať výslednú platenú cenu pri platbe kupujúcim v hotovosti na 5 centov nahor
alebo nadol podľa pravidiel uvedených v zákone. U obchodníkov tak má prísť k eliminácii platieb 1 a 2
centovými mincami.
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5. Nové opatrenia v používaní jednorazových plastových výrobkov


Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2019 Z.
z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o odpadoch“)



Účinnosť od 1.12.2021

Prijatá novela zákona o odpadoch má za cieľ upraviť problematiku neustáleho navyšovania používania
jednorazových plastových výrobkov a znížiť ich negatívny dopad na životné prostredie.
Novela zavádza súhrn opatrení, ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby určitých jednorazových
plastových výrobkov, napr. poskytovanie jednorazových plastových výrobkov len za odplatu
(minimálne 0,50 Eur), zákaz poskytovania jednorazových plastových výrobkov v mieste spotreby v
prípade trvalých prevádzok verejného stravovania alebo povinnosti organizátorov verejného podujatia
zabezpečiť poskytovanie vhodných alternatív.
Ustanovujú sa požiadavky na výrobok, ktoré zahŕňajú povinnosť od 3. júla 2024 uvádzať na trh určité
nápojové obaly len za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú pripevnené k
nápojovým obalom. Ďalšou povinnosťou pre výrobcov bude od roku 2025 zabezpečiť, aby nápojové
fľaše vyrobené z PET boli uvádzané na trh s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov (od roku
2030 sa táto povinnosť bude vzťahovať na všetky nápojové fľaše vo výške minimálne 30 %).
Zavádzajú sa požiadavky na označovanie výrobkov, ktoré majú zvýšiť informovanosť spotrebiteľa o
najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom (informácie spojené so
zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu). Náklady na
informovanie budú znášať výrobcovia.

6. Zrovnoprávňuje sa daňové zaťaženie stravných lístkov a finančného príspevku na
stravovanie



Zákon, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Účinnosť od 1.1.2022

Novela priniesla zrovnoprávnenie daňového zaťaženia stravných lístkov a účelovo viazaného
finančného príspevku na stravovanie. Finančný príspevok na stravovanie je rovnako ako stravný lístok
oslobodený od dane z príjmov do výšky 2,81 eur (55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v
trvaní 5 až 12 hodín). Na oslobodenie od dane sa tak vzťahuje strop stanovený Zákonníkom práce
a ďalšími zákonmi.
Ďalšia zmena sa týka SZČO. U nich už nebude potrebné preukazovať výšku stravného daňovým
dokladom (napr. dokladmi z jedla alebo dokladmi z nákupu stravovacích poukážok).
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7. Nový zákon o elektronických komunikáciách



Zákon o elektronických komunikáciách
Účinnosť od 21.10.2021

Parlament schválil nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorého účelom je podpora
hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu, ochrana záujmov koncových užívateľov a zabezpečenie
prístupu k vysokokapacitným sieťam a ich využívanie občanmi a podnikateľskými subjektami v čo
najväčšej miere za primeranú cenu (v súvislosti so zavádzaním a využívaním nových technológií a
nárastom dopytu po online službách).
Zmeny sa týkajú definícií pojmov (okrem iného aj definície mikropodniku a malého podniku), regulácie
hospodárskej súťaže v sektore elektronických komunikácií, posilnenia ochrany spotrebiteľov v
súvislosti s ich využívaním a pod.
Zákon upravuje aj práva a povinnosti spotrebiteľov a podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektore
elektronických komunikácií, ako aj kompetencie orgánov štátnej správy v tejto oblasti.

8. Zjednoduší sa elektronizácia účtovných dokladov



Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov
Účinnosť od 1.1.2022

Novelou zákona sa upresňujú a zjednodušujú ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného
záznamu. Nanovo sa ustanovujú možné spôsoby zmeny podoby účtovného záznamu (z listinnej do
elektronickej podoby). Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým
podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby, ako aj skenovať dokumenty bez použitia
zaručenej konverzie.
Jednoduchšia bude aj archivácia účtovníctva - doklady sa už nebudú viac musieť uchovávať v papierovej
podobe, bude stačiť elektronická. Ďalšími zmenami sú ustanovenie povinného obsahu výročnej správy
pre neziskové organizácie, ktoré ho nemali doteraz určený a povinné predkladanie účtovných
dokumentov (účtovných závierok, výkazov, či poznámok) do Registra účtovných závierok iba
elektronicky.
Ustanovuje sa tiež najnižšia výška pokuty, pokuta voči osobe, ktorá prevezme plnenie povinností po
zániku účtovnej jednotky a výška pokuty, ktorú z rôznych dôvodov nie je možné odvodiť z celkovej
sumy majetku, sa ustanovuje v absolútnej výške.
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9. Farmári budú môcť predávať mäso na farmárskych bitúnkoch



Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov
Účinnosť od 1.1.2022

Parlament schválil aj novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá zavádza tzv. farmárske bitúnky.
Farmári ako prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu predávať mäso svojich zvierat aj z
farmárskych bitúnkov. Bitúnok musí spĺňať osobitné podmienky a byť aspoň podmienečne schválený.

10. Zavádza sa inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra



Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
Účinnosť od 1.1.2022

Parlamentom schválená novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave prináša okrem iného nový
inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, čím sa podporuje vstup malých a stredných podnikov
a SZČO do systému duálneho vzdelávania. Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa
môže vykonávať okrem iného aj na pracovisku iného zamestnávateľa alebo v nadpodnikovom
vzdelávacom centre.
Zavádza sa aj osobitný model experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných
odborných školách, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách,
ktorý má zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov.
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Kontaktné údaje:
Slovak Business Agency

clr@sbagency.sk

Centrum lepšej regulácie

02/203 63 193

Karadžičova 2, Twin City A

02/203 63 293

811 09 Bratislava

