Charakteristiky opatrení schválených v 2. štvrťroku 2004

Novela živnostenského zákona (skrátenie lehôt pri registrácii živnosti,
registrácie pre účely dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty)
Poslanci NR SR schválili na svojom rokovaní 27. mája poslanecký návrh novely zákona o živnostenskom
podnikaní (455/1991 Zb.) (tzv. živnostenský zákon). Krátka novela živnostenského zákona upravuje aj
ďalšie zákony, najmä zákon o správe daní a poplatkov a zákon o dani z pridanej hodnoty.
Novela živnostenského zákona nadväzuje na predchádzajúcu úpravu fungovania obchodného registra,
ktorou sa skrátila lehota zápisu spoločnosti do obchodného registra na 5 dní. Vydanie oprávnenie
vykonávať živnosť predstavuje jednu z podstatných podmienok zápisu spoločnosti do registra. Cieľom
úpravy je dosiahnutie ďalšieho zníženia registračnej doby.
Podľa pôvodne platnej právnej úpravy bol živnostenský úrad povinný vydať oprávnenie pri ohlasovacích
živnostiach v lehote do 15 dní. Schválením novely živnostenského zákona sa táto doba skracuje na 7 dní.
Novelou zákona o správe daní a poplatkov a zákona o dani z pridanej hodnoty sa krátia lehoty na
vydávanie osvedčení o registrácii pre účely dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty. V zmysle novely
zákona o správe daní a poplatkov je správca dane pri daňovom konaní povinný vo veci rozhodnúť do 15
dní (oproti pôvodným 30-tim dňom), v osobne zložitých prípadoch do 30 dní od začatia konania
(pôvodne 60 dní). Pri registrácii na účely dane z príjmov sa lehota rozhodnutia určila na 7 dní odo dňa
obdržania žiadosti o registráciu. Daňové úrady by v prípade dani z príjmov nemali mať problém s
registráciou podnikateľov do 7 dní, pretože už dnešné lehoty sa podľa predstaviteľov úradov pohybujú
pod touto hranicou.
Lehoty na zaregistrovanie platiteľa DPH boli skrátené úpravou zákona o DPH. Daňový úrad vydá povinnej
osobe osvedčenie o registrácii za platiteľa dane z pridanej hodnoty a pridelí jej identifikačné číslo
bezodkladne, no najviac do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Proces registrácie DPH je v
prvom rade preventívnou ochranou pred zneužívaním systému dane z pridanej hodnoty špekulantmi.
Dnes musí dobrovoľne registrovaný subjekt predložiť dokumenty daňovému úradu a preukázať, že jeho
daňová povinnosť bude kladná, a nie záporná. Má sa tak predísť prípadným daňovým únikom.
Novela zákona o živnostenskom podnikaní nadobudla účinnosť 16. júna 2004.

