Podnikateľské „kilečko“
na prvých 100 dní
V našom programe Návod na lepšie Slovensko máme 1144 reálnych a konkrétnych
riešení. Tu je 100 opatrení, ktoré uľahčia život živnostníkom, malým a stredným
podnikom (MSP) a veľkým firmám. Tieto riešenia nespôsobia výpadok vo verejných
financiách a je možné ich ihneď realizovať. Prajeme lahodné čítanie.
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5.1. bod 1

Zdvojnásobíme lehotu na predloženie
dokumentácie požadovanej správcom daní
(dnes 15 dní).
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5.1. bod 2

Stanovíme jednotný strop pre platby v hotovosti
vo výške 15-tisíc € (dnes 5 tisíc €).

13/

5.1. bod 4

Znížime základ dane o pokuty vyrubené v
rámci podnikateľskej činnosti.
5.1. bod 6

Výklad zákona správcom dane bez poplatku
bude záväzný (dnes od 2 tisíc € do 30 tisíc €).
5.1. bod 7

Zavedieme prehľad o zrazených preddavkoch
na daň zo závislej činnosti raz ročne
(dnes mesačne).

14/

15/

16/

5.1. bod 9

Obmedzíme zadržiavanie vratiek DPH
správcom dane na max. 4 mesiace
(dnes 12 + 12 mesiacov).

17/

5.1. bod 29

Zrušíme povinnosť MSP mať program vlastnej
činnosti.

18/

5.1. bod 10

Reálna spotreba pohonných hmôt bude
daňovým nákladom (dnes len podľa TP).
5.1. bod 12

Stanovíme limit pre daňový náklad na reklamný
predmet vo výške 50 € (dnes 17 € ).

19/

5.1. bod 15

Zrušíme povinnosť archivovať výplatné
pásky zamestnancov v papierovej forme.
5.1. bod 16

Zrušíme povinnosť zamestnávateľa zasielať ŠÚ
SR štvrťročný a ročný výkaz o nákladoch práce.
5.1. bod 18

Zrušíme povinnosť posúdiť zdravotný stav
pre zamestnanca 1. a 2. kategórie zamestnancov
pri nástupe do práce.
5.1. bod 30

Zrušíme povinnosť MSP mať organizačný
poriadok.
5.1. bod 39

Zrušíme povinnosť zamestnávateľa oznámiť
informácie o zamestnancoch UVZ SR.
5.1. bod 41

Zrušíme povinnosť transferového oceňovania
medzi obchodnými spoločnosťami v SR.
5.1. bod 49

Zrušíme pracovnú zdravotnú službu pre 1.
a 2. kategóriu zamestnancov.
5.1. bod 49

Zrušíme povinnosť nahlasovať ÚVZ SR
zamestnancov zaradených v 2. kategórii.
5.1. bod 21

Zrušíme povinnosť absolvovať skúšobnú jazdu
so zamestnancom pred pridelením firemného
vozidla.

5.1. bod 14

Zavedieme výšku pokuty pre štátnu správu
za nedodržanie lehôt vo výške ako pre FO/PO.

SaS_Kilecko_pre_podnikatelov_A4_JAN2020.indd 1

30.01.20 15:49

20/

21/

22/

23/

24/

25/

26/

27/

28/

29/

30/

31/

32/

33/

34/

35/

5.1. bod 22

Zrušíme povinnosť zamestnávateľa oznámiť
voľné pracovné miesto UPSVaR.

36/

5.1. bod 23

Zavedieme automatický zánik pracovnej
zmluvy z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku.

37/

5.1. bod 27

Zavedieme zánik povinnosti uchovávať cenové
evidencie (dnes 3 roky).

38/

5.1. bod 24

Nahradíme gastrolístky peniazmi podľa
rozhodnutia zamestnávateľa.

39/

5.1. bod 25

Zrušíme povinnosť obchodnej spoločnosti tvoriť
rezervný fond.

40/

5.1. bod 40

Zrušíme povinnosť MSP mať vypracovaný
prevádzkový poriadok.

41/

5.1. bod 31

Zrušíme povinnosť zasielať oznam o predajnom
a prevádzkovom čase.

42/

5.1. bod 48

Zrušíme oprávnenie štátnej správy vyžadovať
potvrdenie o nedoplatkoch na daniach
a odvodoch.

43/

5.1. bod 34

Skrátime lehotu archivácie účtovných
dokladov z 10 na 5 rokov.

44/

5.1. bod 43

Zakážeme sociálnej poisťovni vyžadovať
doklady, ktorými disponuje.

45/

5.1. bod 50

Zvýšime hranicu pre povinný audit na obrat
8 mil. € (dnes 4 mil.).

46/

2.2. bod 4

Umožníme uplatnenie revíznych postupov
pri verejnom obstarávaní počas celej súťaže
(dnes prvých 10 dní).

47/

5.1. bod 48

Zrušíme oprávnenie štátnej správy vyžadovať
výpis a odpis z registra trestov.

48/

5.1. bod 48

49/

Zrušíme oprávnenie štátnej správy vyžadovať
výpis z obchodného registra.
5.1. bod 53

Zrušíme povinnosť platiť poplatky pre SOZA
a LITA.
5.1. bod 55

Zavedieme povinnosť pre ÚNMS SR zverejniť
bezodplatne preklady technických noriem.
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5.1. bod 57

Umožníme vznik všeobecnej voľnej živnosti
(dnes každý nový predmet podnikania musí
byť ohlásený).
5.1. bod 58

Zrušíme povinnosť pre neplatcov DPH používať
e-kasu.
5.1. bod 59

Umožníme založenie živnosti od 16 rokov
(dnes od 18 rokov).
5.1. bod 64

Stanovíme lehotu 60 dní na vydanie súhlasu
správcu dane na výmaz spoločnosti z OR
(dnes bez lehoty).
5.1. bod 60

Znížime počet viazaných živností o 2/3
(dnes 95).
5.1. bod 63

Znížime minimálne základné imanie s.r.o.
na 1 € (dnes 5000 €).
5.1. bod 64

Zrušíme kauciu za prihlásenie pohľadávky
v rámci konkurzného konania (dnes 1 500 €).
5.1. bod 65

Zrušíme povinné členstvo v Slovenskej komore
daňových poradcov.
5.1. bod 65

Zrušíme povinné členstvo v Slovenskej
komore audítorov.
5.1. bod 65

Zrušíme povinné členstvo v Slovenskej
komore architektov.
5.1. bod 65

Zrušíme povinné členstvo v Slovenskej
komore stavebných inžinierov.
5.1. bod 66

Zrušíme kompetenciu Slovenskej advokátskej
komory schvaľovať názvy advokátskych
kancelárií.
5.1. bod 72

Skrátime odpis nehnuteľností na 20 rokov.
5.1. bod 73

Zjednotíme pravidlá pre dohody mimo
pracovného pomeru (dnes tri rôzne formy).
5.1. bod 74

Znížime max. náhrady mzdy pri neplatnom
ukončení TPP na 6 mesiacov (dnes 36 mesiacov).
5.1. bod 75

Zrušíme zodpovednosť zamestnávateľa
za agentúru dočasného zamestnávania.
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5.1. bod 76

Zrušíme zákonné obmedzenia pri dočasnom
pridelení zamestnancov (dnes podľa §58 ZP).

66/

5.1. bod 79

Umožníme uplatnenie daňovej straty
podľa uváženia daňovníka (dnes 5 rokov).

67/

5.1. bod 85

Zakážeme vyrubenie pokuty za nedodržanie
lehoty do 7 dní po skončení lehoty.

68/

5.1. bod 88

Zavedieme povinnosť úradu uplatniť pri prvom
porušení najnižšiu sadzbu pokuty.

69/

5.1. bod 91

Zrušíme pokutu za mechanické poškodenie
bločka, ak naďalej spĺňa všetky náležitosti.

70/

5.1. bod 91

Zrušíme pokutu za pravopisné alebo estetické
chyby bločka.

71/

5.1. bod 91

Zrušíme pokutu za chýbajúce povolenie
ÚVZ SR na prevádzku administratívnej činnosti.

72/

5.1. bod 93

Zmeny daňových a odvodových zákonov
len s účinnosťou k 1.1.

73/

5.1. bod 95

Zrušíme zodpovednosť zamestnávateľa za
nepravdivé vyhlásenie brigádnika
k 1.7.2020 (dnes k 1.1.2022).

74/

5.1. bod 98

75/

Nezaplatenie faktúry živnostníkovi
bude trestný čin.
5.1. bod 100

Nezaplatená faktúra uvedená v kontrolnom
výkaze DPH bude exekučným titulom.

76/

5.2. bod 1

Zrušíme povinnosť mať zdravotný preukaz,
ak zamestnanec neprichádza do styku
s potravinami.

77/

5.2. bod 5

78/

Zrušíme povinnosť oddeliť WC pre zamestnancov
od WC pre hostí.
5.2. bod 6

Predĺžime interval maľovania stien vo výrobných
priestoroch na 5 rokov (dnes každý rok).

79/

5.2. bod 20

Umožníme otvorenie prevádzky po splnení
všetkých požiadaviek bez finálnej kontroly
ÚVZ SR.
5.2. bod 19

Zrušíme opätovné schvaľovanie podnikateľských
priestorov pre každý nový subjekt.
5.2. bod 7

Zrušíme povinnosť mať v reštauráciách
reklamačný poriadok.
5.2. bod 8

Zrušíme povinnosť mať v reštauráciách
prevádzkový poriadok.
5.2. bod 10

Zrušíme povinnosť mať kalibrovanú váhu
pri vizuálne vyberaných potravinách.
5.2. bod 11

Zrušíme povinnosť mať oddelené chladničky
pre mliečne výrobky a zeleninu.
5.2. bod 12

Umožníme odoberať suroviny na podnikanie
od drobných lokálnych pestovateľov.
5.2. bod 14

Zrušíme povinnosť uvádzať pôvod mäsa
v reštauráciách.
5.1. bod 32

Zrušíme povinnosť v obchodných priestoroch
vyznačovať zákaz fajčenia.
5.3. bod 3

Presunieme územné konanie na obec
a posudzovať sa bude výlučne súlad s územným
plánom.
5.3. bod 1

Zrušíme ohlasovaciu povinnosť
pre drobné stavby.
5.4. bod 11

Umožníme odpojenie sa od CZT bez súhlasu
dodávateľa tepla (dnes §12 z.657/2004).
5.4. bod 16

Zverejneníme vstupné údaje pre výpočet ceny
energie (dnes utajené ÚRSOm).
5.4. bod 18

Znížime cenu elektriny o podporu domáceho
uhlia (dnes cca.100 mil./rok).

Aby sa na Slovensku oplatilo
pracovať, podnikať a žiť
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5.5. bod 17

Zavedieme nárokovateľnosť pri udeľovaní
licencií v autobusovej doprave
(dnes subjektívne posúdenie VÚC).

92/

5.5. bod 31

Zavedieme lehotu 1 mesiac na doručenie
oznámenia o dopravnom priestupku
(dnes bez lehoty).

93/

5.5. bod 33

Obmedzíme cestné kontroly len na úseky
so zvýšenou nehodovosťou.

94/

5.5. bod 46

Zrušíme povinnú väzbu EČV na okres.
95/

5.5. bod 36

Zvýšime maximálnu povolenú rýchlosť
nad 130 km/h na bezpečných úsekoch.
5.5. bod 38

Zrušíme povinnosť satelitného sledovania
žiakov a inštruktorov autoškôl.

96/

5.5. bod 41

Znížime vekovú hranicu pre profesionálnych
vodičov v nákladnej doprave na 18 rokov
(dnes 21 rokov).

97/

5.5. bod 65

98/

Zrušíme kvalifikačnú kartu vodiča.

99/

5.5. bod 48

Zrušíme pokutu za neplatnú EK a TK
pri nepoužívaných vozidlách.
5.5. bod 51

Zrušíme povinnosť vlastniť vodičské oprávnenie
pre technikov STK.

5.1. bod 36

Predĺžime lehotu na odhlásenie ukradnutého
auta na 30 dní (dnes 14 dní).
7.1. bod 23

Zrušíme povinné členstvo v Slovenskej
poľovníckej komore.
7.1. bod 24

Zavedieme verejne dostupný elektronický
register žiadosti o nájom poľnohospodárskej
pôdy.
7.1. bod 46

Zrušíme časové obmedzenia pri predaji burčiaku
(dnes je možný predaj len od 15.8. do 31.12.).
7.1. bod 47

Zrušíme povinnosť značiť nebalené potraviny
a potraviny predávané z pultu výživovými
údajmi.
7.1. bod 58

Umožníme predaj potravín po uplynutí dátumu
minimálnej trvanlivosti.
2.5. bod 22

Zavedieme povinnosť riadneho pripomienkového
konania poslaneckých návrhov po 1. čítaní.
2.5. bod 24

Zakážeme nepriame novely, takzvané prílepky.
3.1. bod 60

Zrušíme náhodné prideľovanie exekučných
vecí v prípade súkromných subjektov.

100/ 5.1. bod 67
Investičné stimuly poskytneme iba
do znevýhodnených okresov.

5.1. bod 35

Zrušíme povinnosť technickej kontroly
pre nebrzdené prípojné vozidlá.

Aby sa na Slovensku oplatilo
pracovať, podnikať a žiť
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