
V Zbierke zákonov č. 198/2020 vyšiel balík opatrení pre podnikateľov
„lex korona“

Zrušenie viacerých oznamovacích povinností, bankového odvodu či zavedenie účinnosti daňovo-
odvodových zákonov najskôr 1. januára. Toto sú len niektoré zmeny, ktoré prinesie tzv. "podnikateľské
kilečko" z dielne Ministerstva hospodárstva SR.

Dátum publikácie: 21. 7. 2020

Cieľom zákona, ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov
pod číslom 198/2020 Z. z., je všestranná podpora
podnikateľského sektora pomocou opatrení
napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase
nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou choroby
COVID-19. Zákon obsahuje opatrenia administratívnej
povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení
malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.
Zákon prináša množstvo zmien, ktoré uľahčia život
podnikateľom. Ide napríklad o zvýšenie hranice pre
povinné finančné audity, zjednodušenie energetických
auditov, započítanie reálnej spotreby pohonných hmôt či
zrušenie alebo zníženie rôznych pokút. Daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka s
účinnosťou najskôr 1. januára nasledujúceho roka. 
V prípade drobných nedostatkov dostanú podnikatelia „druhú šancu“, čo znamená, že Slovenská
obchodná inšpekcia (SOI) im nebude hneď dávať pokuty, ale budú mať lehotu na ich odstránenie. 
Zákon tiež upravuje výšku správnych poplatkov, ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov či
zvyšuje o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti
údajom z technického preukazu.

Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre
prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru, zákon tiež ruší povinnosť pre
zariadenia spoločného stravovania mať vypracovaný reklamačný poriadok.
Podnikatelia podľa schváleného materiálu nemusia na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie
pokladničného dokladu, vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.

Schválený zákon ráta aj so zrušením povinnosti mať na čelnom skle automobilu nalepenú kontrolnú
nálepku z technickej a emisnej kontroly. Podnikateľom sa tiež zvýši termín na vyjadrenie sa k
protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia
protokolu.

Zákon ruší aj bankový odvod na Slovensku. Banky už nebudú uhrádzať splátky osobitného odvodu za
tretí a štvrtý štvrťrok 2020. Vláda sa s bankami dohodla, že z peňazí vybraných na odvode sa vyberie
miliarda eur a vloží sa do Rozvojového fondu Slovenska. Peniaze budú môcť byť použité na rôzne
kľúčové štátne projekty.

Zmeny sa dotýkajú aj zákona o sociálnom poistení, rušia sa niektoré povinnosti zamestnávateľov voči
Sociálnej poisťovni. Upravuje sa lehota, do uplynutia ktorej je zamestnávateľ povinný doručiť SP
evidenciu, ktorú vedie o svojich zamestnancoch na účely sociálneho poistenia tak, aby sa vo výplatnom
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termíne spracovali mzdy a následne bude mať zamestnávateľ čas ešte do konca mesiaca poslať
evidenčný list dôchodkového poistenia.

Zákon rieši aj odvolanie voči tzv. miliónovej pokute pre obchodné reťazce, ktoré bude mať znovu
odkladný účinok. V rámci balíka opatrení sa totiž zároveň novelizuje zákon o neprimeraných
podmienkach v obchode s potravinami tak, že "poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení".

Ak cestovná agentúra sprostredkúva predaj zájazdov pre obchodníkov, ktorí nesídlia v SR, mala by byť
schopná na požiadanie orgánu dohľadu doložiť základné informácie o obchodníkovi, pre ktorého zájazdy
predáva. Zároveň sa vypustí povinnosť cestovnej agentúry predkladať tieto doklady o zahraničnej
cestovnej kancelárii cestujúcemu. Tiež sa vypustí povinnosť cestovnej kancelárie zasielať rovnopis
zmluvy o ochrane pre prípad úpadku orgánu dohľadu.
Zákon prináša aj opatrenia v oblasti automatickej výmeny informácií na účely správy daní, zahŕňa aj
platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, ako aj odpočet daňovej straty.
Zákon ustanovuje mechanizmus, ktorý má zabezpečiť zjednodušenie poskytovania dotácií
transparentným a efektívnym spôsobom tak, aby sa dotácia dostala k adresátovi podpory v čo najkratšom
čase.

 

Účinnosť zákona je dňom jeho vyhlásenia (21. júla 2020) s výnimkou niektorých častí, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. septembra 2020, 1. januára 2021, 1. júla 2021, 1. januára 2022 a 1. januára 2023.
 

Pozrite si úplné znenie zákona č. 198/2020 Z. z., 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia
zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

 

Poznámky pod čiarou:
Súvisiace aktuality

Odklad oznamovacej povinnosti DAC6 (cezhraničné schémy potenciálne agresívneho daňového
plánovania)

Súvisiace dôvodové správy
Dôvodová správa k zákonu č. 198/2020 Z. z. (o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so
zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19)

Súvisiace odborné články
K zákonu 198/2020 Z. z. (Lex korona) so zameraním na zmeny a doplnenia v zákone o dani z príjmov
Povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom od 1. 1. 2021 a od 1. 1. 2022 – zmeny podľa
podnikateľského „kilečka“

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým

opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
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