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

 
Podnikateľská aliancia Slovenska | Bajkalská 25, 827 18 Bratislava | www.alianciapas.sk 

1) Novela zákona o osobitnom odvode finančných inštitúcií 

zvýšenie bankovej dane o 110 mil. € ročne upravením základu na výpočet odvodu; vytvorenie 
špeciálneho fondu na ochranu pred finančnými krízami; zavedenie dodatočného bankového odvodu

 
Zámer opatrenia:    upraviť základ pre výpočet odvodu tak, aby sa odvod počítal aj z hodnoty vkladov chránených 

zákonom o ochrane vkladov 

Obsah opatrenia: 

��doterajší stav:  zákon o osobitnom odvode finančných inštitúcií prijatý predchádzajúcou vládou (384/2011 Z.z.) 

určoval bankám odvod vo výške 0,4 % z vkladov firiem 

��novela rozširuje základ na výpočet odvodu aj o výšku vkladov obyvateľstva 

��zmena predstavuje zvýšenie odvodov bánk o 109,87 mil € ročne;  v tomto roku 27,46 mil. € 

��peniaze z odvodu sa presunú do špeciálneho fondu na krytie strát z budúcich finančných kríz 

��výška odvodu sa bude postupne znižovať na: 

�� 0,2 % ak fond vyzbiera 500 mil. € 

�� 0,1 % ak fond vyzbiera 750 mil. € 

�� 0 % ak fond vyzbiera 1 mld. € 

��novela zavádza dodatočný odvod vo výške 0,1 % z rozšíreného základu dane platný vo štvrtom kvartáli 2012; 

prínos by mal byť na úrovni 49,53 mil. € 

��kompenzáciou za dodatočný odvod je pre bankové domy odpustenie príspevkov do Fondu ochrany vkladov za 

druhú polovicu roka 2012 a celý budúci rok 

Názory proponentov: 

��prijatie novely zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie bez výrazných dosahov na podnikateľský, či 

súkromný sektor    

��zákaz prenášať zvýšené náklady bánk na klientov ochráni obyvateľov pred zdražovaním bankových služieb    

Názory oponentov: 

��  zvýšenú odvodovú záťaž banky prenesú na klientov vo forme zvýšenia poplatkov alebo zníženia úrokov z 

vkladov, čo predstavuje zo strany vlády skryté zvyšovanie daní pre súkromný sektor 

��zvýšenie bankovej dane zhorší prístup k úverom, čo bude mať negatívny vplyv na celé hospodárstvo 

 
Primárny zdroj::::        Novela zákona (č. 233/2012 Z.z.) o osobitnom odvode finančných inštitúcií 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4019 

Stav opatrenia v legislatívnom procese:    Schválené v NRSR 26.7.2012 v 3.čítaní; účinnosť od: 1.9.2012 

Navrhovateľ:        Ministerstvo financií SR 
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