
 
Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 22. 8. 2022 

 

       k bodu č. 7 

 

Stanovisko ZMOS  

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 

 

Všeobecne k návrhu:  

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá 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, ktorým 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.  

Vo vzťahu k miestnej územnej samospráve je dôležité, že návrh zákona obsahuje aj 

možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na 

započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr. rodičov) 

do úhrnu príjmov pre účely uplatnenia tohto daňového bonusu. Tu je potrebné poznamenať, že 

pri výpočte vplyvov na rozpočet verejnej správy sa už pri pôvodnom návrhu uvažovalo s 

obmedzením výšky daňového bonusu do percenta základu dane na úrovni rodiny. Súčasný 

návrh tak neprináša dodatočné náklady nad rámec pôvodných rozpočtových vplyvov, t. j. 

vplyvy na rozpočet verejnej správy boli zapracované už do návrhu zákona o financovaní 

voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú súčasťou 

makroekonomickej a daňovej prognózy Inštitútu finančnej politiky prezentovanej v júni 2022. 

 

Stanovisko ZMOS: 

Predložený návrh zákona nemá vplyv na rozpočet miest a obcí. ZMOS k predloženému návrhu 

zákona neuplatňuje žiadne zásadné pripomienky. 

 

Záver: 

ZMOS navrhuje, aby HSR SR odporučila návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 

 

                                                                                      Branislav Tréger  

                                                                                                predseda ZMOS 


