Charakteristiky opatrení schválených v 2. štvrťroku 2003

Novela zákona o DPH (zavedenie jednotnej sadzby DPH na úrovni 19%)
NR SR schválila 27. júna vládnu novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Predkladateľom návrhu novely
bolo Ministerstvo financií (MF) SR. Novela od 1.1.2004 ruší dve sadzby DPH - základnú (20%) a zníženú
(14%) a zavádza jednotnú sadzbu DPH na všetky zdaniteľné plnenia vo výške 19%. K zjednoteniu sadzieb
dane sa vláda zaviazala vo svojom Programovom vyhlásení. Zavedenie jednotnej sadzby DPH patrí k
nosným bodom daňovej reformy, ktorá bude znamenať prenesenie časti daňového zaťaženia z priamych
na nepriame dane. Schválenie jednotnej sadzby DPH v takej výške, ktorá by priniesla vyššie príjmy do
štátneho rozpočtu, bolo podmienkou na pristúpenie k druhému kroku - k zníženiu daní z príjmov.
MF SR si od zavedenia jednotnej sadzby DPH sľubuje zjednodušenie mechanizmu uplatňovania dane,
zníženie administratívnej náročnosti na strane platiteľov i správcov dane, ako i zamedzenie rôznych
špekulatívnych snáh, ktoré umožňovala existencia dvoch sadzieb dane. Podľa ministra financií jednotná
sadzba DPH zlepší v rámci komplexnej daňovej reformy podnikateľské prostredie a stane sa stimulom pre
nové investície. Všeobecne sa zvyšovanie dolnej sadzby DPH dotkne najviac ľudí, ktorí neplatia daň z
príjmu, pretože nebudú môcť profitovať z jej zníženia. Minister financií pre nich plánuje priame
kompenzácie vo výške cca. 5 mld. Sk. Zavedenie 19%-nej DPH bude znamenať zvýšenie cien všetkých
tovarov a služieb, ktoré v súčasnosti podliehajú zníženej sadzbe dane. Sú to hlavne potraviny, lieky,
energie, dodanie stavieb, stavebné práce, knihy, noviny, časopisy, hotelové a reštauračné stravovanie.
Vládny návrh zákona bol v parlamente schválený len s viac-menej technicko-legislatívnymi
pozmeňujúcimi návrhmi. Najvýznamnejšia sa týkala návrhu vlády, aby všetci platitelia DPH mali
povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, ktorý poslanci zamietli. MF SR, v snahe zvýšiť rozpočtové príjmy
novelou zákona o DPH ešte tento rok, zaviedlo zdaňovanie zálohových faktúr. Preto novela zákona o dani
z pridanej hodnoty nadobudne účinnosť 1. augusta 2003, okrem niektorých ustanovení (napr. DPH
=19%), ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2004.

