Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 3. štvrťroku 2012

5) Novela zákona o správnych poplatkoch
zvýšenie správnych poplatkov za registráciu áut, správu bytov, povolenia pre zdravotnícke zariadenia,
licencie za hazardné hry, verejné obstarávanie, …
Zámer opatrenia: posúdiť úroveň súčasne platných sadzieb poplatkov, aby zohľadňovali skutočné náklady
vynaložené príslušnými orgánmi
Obsah opatrenia (výber):
x auto
R poplatok za prvý zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie sa zvyšuje z 33 € na 33 – 2997 € v závislosti
od výkonu motora
R zvýšenie tohto poplatku má priniesť do štátneho rozpočtu v budúcom roku viac ako 29 mil. €
x súdne poplatky
R zavádza sa poplatok za žalobu na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej
moci alebo nesprávnym úradným postupom vo výške 20 €
R preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu štátnej alebo verejnej správy bude spoplatnené novým
poplatkom vo výške 70 €
x stavba
R návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo o využití územia právnickými osobami sa zvyšuje
zo 16,5 € na 100 €
R žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu nad 600 m3 sa predraží o 20 € za každých začatých
100 m3
R Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bytového domu nad 3000 m3 zdražie zo 66 € na 750 € plus 250 € za
každých začatých 100 m3
Ržiadosť o odstránenie stavby zdražie pre fyzickú osobu zo 6,5 € na 16,5 € a pre právnickú osobu zo 6,5 € na
200 €
R žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavieb pred dokončením sa zvyšuje z 23 € na 100 € v prípade
rodinného domu a 750 € v prípade bytového domu
x verejné obstarávanie
R zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb sa zdražuje z 33 € na 66 €
R zavádza sa nový poplatok za zápis do zoznamu podnikateľov vedený Úradom pre verejné obstarávanie vo
výške 66 €; zmena v zápise sa bude spoplatňovať sumou 16,5 €
x predlžuje sa používanie kolkov až do septembra 2014
Názory proponentov:
x zvýšenie správnych poplatkov prinesie do štátneho rozpočtu sumu viac ako 32 mil. € potrebnú na konsolidáciu
verejných financií
x prijatá právna úprava negatívne finančne dopadne hlavne na bohatších občanov, preto nebude mať záporný
vplyv na ekonomiku ako celok
x pre každého ekonomicky aktívneho obyvateľa predstavuje zvýšenie poplatkov priemerné dodatočné náklady
iba vo výške približne 1 € mesačne
Názory oponentov:
x cieľom zvyšovania poplatkov je vyhnúť sa optimalizovaniu pracovnej činnosti v neefektívnej štátnej správe
x prijatá novela prenesie ďalšiu časť snahy o konsolidáciu verejných financií na plecia občanov, preto by bolo
rozumnejšie hľadať chýbajúce zdroje na výdavkovej strane
x rapídne zvýšenie niektorých poplatkov (napríklad registračná daň na autá) môže negatívne ovplyvniť
podnikateľské prostredie a sťažiť prevádzkovanie biznisu vo vybraných odvetviach
Primárny zdroj:: Novela zákona (č. 286/2012 Z.z.) o správnych poplatkoch
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4103
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