Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo
finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č.
75/2020 Z. z.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
podpredseda vlády SR a minister financií SR

Charakter predkladaného materiálu

☐
☒
☐

Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

apríl 2020

2. Definovanie problému
Návrh zákona reaguje na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa
z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky na
základe uznesenia vlády SR č. 111/2020 z 11. 3. 2020. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo utvoriť
podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti
ohrozenia verejného zdravia.

3. Ciele a výsledný stav
V súvislosti s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 sa prijímajú ďalšie mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti.
V oblasti spotrebných daní boli vybraté niektoré špecifické problematické oblasti, ktoré je potrebné dočasne
upraviť v zákonoch o spotrebných daniach, a to:
- tlač a nakladanie s kontrolnými známkami,
- trvalú prítomnosť zamestnanca colného úradu na mieste kde sa vyžaduje.
Cieľom návrhu zákona je eliminácia nepriaznivých dopadov súvisiacich s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 na
podnikateľské prostredie v oblasti spotrebných daní a zaistenie vyššej právnej istoty.
Za sekciu auditu a kontroly MF SR sa navrhované opatrenie týka absolvovania odborného vzdelávania
vnútorného audítora a vládneho audítora za kalendárny rok 2020 podľa § 14 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o
finančnej kontrole“).
Sekcia auditu a kontroly MF SR v návrhu uznáva ako splnenie podmienky absolvovania odborného vzdelávania
aj nižší počet absolvovaných hodín odborného vzdelávania vnútorného audítora a vládneho audítora, ktorý získal
v období pred začatím pandémie a v období po skončení pandémie počas kalendárneho roka 2020. Uvedené platí,
ak počet takto absolvovaných hodín nedosiahne minimálny požadovaný rozsah, t. j. 20 hodín za kalendárny rok,
avšak viac ako 0 hodín za kalendárny rok.
Sekcia auditu a kontroly MF SR v návrhu ďalej vytvára možnosť pre orgány verejnej správy, aby podpis
zamestnancov, ktorí vykonávali administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste (ďalej
spolu len „finančná kontrola“), na návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe a správe, bol
nahradený podpisom štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy, z ktorého sú títo zamestnancami, alebo
podpisom ním určeného vedúceho zamestnanca. Uvedené je spôsobené najmä plošným uplatňovaním režimu
práce z domu tzv. „home office“ orgánmi verejnej správy z dôvodu zamedzenia šírenia korona vírusu SARSCoV-2.

4. Dotknuté subjekty
Fyzické osoby – nepodnikatelia, podnikatelia, zamestnanci.
Podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s predmetmi spotrebných daní.
Orgány verejnej správy
Vymenovaný vnútorný audítor správcu kapitoly štátneho rozpočtu
Vymenovaný vládny audítor MF SR, Úradu vládneho auditu a inej právnickej osoby podľa § 19 ods. 5 zákona
o finančnej kontrole.

5. Alternatívne riešenia
Pri vypracovaní návrhu zákona neboli zvažované žiadne alternatívne riešenia.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

☐ Áno

☒ Nie

7. Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné.
8. Preskúmanie účelnosti**
Bezpredmetné.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
☐
☐

Pozitívne
Áno

☐
☐

Žiadne
Nie

☒
☐

Negatívne
Čiastočne

☒
☒
☐
☐
☐

Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☐
☐
☒
☒
☒

Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

vplyvy služieb verejnej správy na
občana

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo
verejnej správe

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené
vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho

10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Bezpredmetné.

