Pripomienky Slovenského živnostenského zväzu k návrhu poslancov NR SR Anny
Andrejuvovej a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z.
z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (LP/2022/676)
Slovenský živnostenský zväz vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom novely zákona č. 289/2008 Z.z.
o používaní elektronickej registračnej pokladnice a súvisiacich predpisov v rámci legislatívneho procesu
č. LP/2022/676 (ďalej len „návrh novely zákona“) a žiada o zastavenie tohto legislatívneho procesu.

Odôvodnenie stanoviska:
I. Návrh novely zákona neobsahuje kalkuláciu vplyvu na štátny rozpočet a zakladá stav právnej
neistoty pre verejné financie, nakoľko predpokladá neidentifikované negatívne vplyvy na štátny
rozpočet: „Návrh bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet v dôsledku kompenzácií konečným
spotrebiteľom vopred určených tovarov a služieb, t. j. fyzickým osobám ako zákazníkom, určitú sumu
z výdavkov vynaložených na ich poskytnutie – finančný príspevok, fiškálny vplyv nie je súčasťou
doložky vplyvov z dôvodu, že jeho výšku určí až vláda Slovenskej republiky nariadením“.

II. Novelou zákona sa zavedie opatrenie zamerané na elimináciu krátenia prijatých tržieb, ktorá sa má
dosiahnuť verejnou kontrolou zo strany zákazníkov a zvýšením motivácie podnikateľov dodržiavať
ustanovenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Štátna správa takto prenáša
na občanov kontrolnú funkciu, ktorá patrí do kompetencie štátnych orgánov a štát navyše
prejavuje ochotu občanom za výkon tejto kontrolnej funkcie platiť. Na posúdenie kladieme
otázku, či takto získané finančné prostriedky nepredstavujú pre občanov zdaniteľný príjem, nakoľko
sa jedná o odplatu za výkon kontrolnej činnosti.

III. Príspevok bude možné získať po splnení zákonom stanovených podmienok a po zaregistrovaní
žiadateľa v mobilnej aplikácií prevádzkovanej Finančnou správou SR, ktorá po vyhodnotení poukáže
príspevok žiadateľa na bankový účet. Tento postup vyvoláva oprávnené obavy o dodržiavaní
zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko žiadateľ bude vo svojej žiadosti uvádzať osobné
údaje, číslo bankového účtu, údaje o svojom nákupnom správaní, údaje o svojom pohybe/lokácií
a tieto údaje budú vyžadovať zvýšenú ochranu pred zneužitím.

IV. Návrh novely zákona znevýhodňuje občanov, ktorý nemajú dostatočné digitálne znalosti alebo
nevlastnia vhodný typ elektronického zariadenia (PC, tablet, inteligentný telefón) s pripojením na
internet. Títo sa nevedia zapojiť do kontrolnej činnosti a požiadať o spätné vyplatenie odmeny za
vykonanie kontroly.

V. Ako sa uvádza v doložke sociálnych vplyvov, opatrenie smeruje k „zníženiu výdavkov zákazníkov,
ktorí budú môcť v tejto súvislosti využívať tovary a služby častejšie. Vopred určené tovary a služby
sa tak stanú cenovo dostupnejšie aj pre rodiny.“ Tento sociálny úžitok opatrenia nebude dostupný
pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva bez prístupu na internet: dôchodcovia, sociálne
znevýhodnení občania, dlhodobo nezamestnateľné osoby. Túto skutočnosť považujeme za
diskriminačnú.
VI. Pre podnikateľské subjekty zakladá návrh novely zákona novú administratívnu záťaž v zmysle
úpravy elektronických systémov e-kasy, pokiaľ nevyužívajú tzv. virtuálnu pokladňu. Návrh novely
zákona v paragrafe 17e, bod c) uvádza, že „c) určený tovar alebo služba sú na vyhotovenom
pokladničnom doklade jednoznačne označené“, takže potreba technického prispôsobenia systému
e-kasa je zrejmá. Naviac, účinnosť návrhu je ustanovená na 1.12.2022 a podnikateľské subjekty, ani
štát a Ministerstvo financií SR nebudú mať dostatočné časové a personálne možnosti pre uvedenie
návrhu novely zákona do praxe.

Slovenský živnostenský zväz navrhuje viaceré opatrenia v oblasti výberu dane z pridanej hodnoty
s cieľom podporiť oživenie slovenského hospodárstva zasiahnutého pandémiou Covidu19
a energetickou krízou:

I. S ohľadom na vysokú infláciu a rast cien požadujeme zásadne zvýšiť výšku obratu
pre povinnú registráciu za platiteľa DPH zo súčasných 49.790 EUR na 85.000 EUR. Súčasná
hranica nebola dlhodobo upravovaná a úplne sa vymyká aktuálnej ekonomickej situácií.

II.

Požadujeme znížiť sadzby dane z pridanej hodnoty na tovary a služby poskytované v súvislosti

s výstavbou nových domov a bytov ako súčasť prorodinnej a sociálnej politiky štátu

renováciou a úpravou vrátane demolácie a rekonštrukcie a opravy bývania
a súkromných obydlí;
v nadväznosti na smernicu Rady EÚ 2022/542 z 5. apríla 2022 o DPH, a to na najnižšiu možnú
úroveň sadzby počas celého obdobia pretrvávania energetickej a materiálovej krízy vyvolanej
situáciou na Ukrajine, s cieľom podporiť stavebnú aktivitu, prispieť k zlepšovaniu energetickej
hospodárnosti
budov
a podporiť
hospodársky
rast
v Slovenskej
republike.

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a
profesijných cechov. Je spoluzakladateľom Slovak Business Agency (SBA), spolu s Ministerstvom
hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc podnikateľom v súlade
s princípmi iniciatívy zákona o malých a stredných podnikoch. Na medzinárodnej úrovni je od roku
2018 členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom v Bruseli. Ako pridružený člen Asociácie
priemyselných zväzov a dopravy sa na národnej úrovni aktívne zapája do sociálneho dialógu.
Bratislava, 26. 10. 2022

