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10 + 1 opatrení na optimalizáciu sociálneho systému na Slovensku
(tlačová správa)

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) navrhuje prijať konkrétne opatrenia na optimalizáciu
sociálneho systému na Slovensku. Súčasný systém je zložitý a neefektívny. Podnikateľov zaťažuje
zbytočne vysokými odvodovými poplatkami a nezamestnaných demotivuje pracovať. Po prijatí
navrhovaných opatrení by sa systém zjednodušil a umožnil by zodpovedné zníženie odvodového
zaťaženia na Slovensku.
Po zmapovaní výsledkov vlastných i ďalších dostupných štúdií PAS stanovila 10 najdôležitejších
a najľahšie realizovateľných opatrení:
Por.

Opatrenie

1.

Pri možnosti znižovania daňovo‐odvodového zaťaženia uprednostniť
znižovanie odvodového zaťaženia
Zaviesť daňovo‐sociálne účty, na ktorých by finančný úrad evidoval
inkasované dane a odvody a cez ktoré by sa vyplácali všetky typy peňažných
sociálnych dávok
Predkladať jedno ročné spoločné daňovo‐odvodové priznanie fyzických osôb
Zjednotiť vymeriavacie základy na výpočet odvodov zamestnancov
a živnostníkov
Povinne poskytovať záväzné a úplné informácie o aktuálnom odvodovom
systéme na jedinom mieste, alebo aj e‐mailom, ak podnikatelia o to prejavia
záujem
Kľúčové parametre daňovo‐odvodového systému (sadzby, limity
vymeriavacieho základu) meniť len raz ročne a v rovnakom termíne (napríklad
k 1. júlu)
Rozšíriť platenie odvodov podľa jednotného režimu na všetky príjmy fyzických
osôb a primerane znížiť sadzby
Zefektívniť fungovanie I. piliera dôchodkového poistenia tak, aby bol
udržateľný
Poistenie nad rámec definovanej základnej zdravotnej starostlivosti zmeniť na
povinné komerčné poistenie
Zdobrovoľniť druhý pilier dôchodkového poistenia pre sporiteľov
s nadpriemerným príjmom (premeniť ho na dobrovoľné komerčné sporenie)

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Ohodnotenie
(max. 20 b.)
17,75
16,50

16,25
16,00
15,75

15,75

15,50
14,75
14,75
14,75

PAS odhadla časový horizont realizovania jednotlivých opatrení. Niektoré z nich možno realizovať
pomerne rýchlo, drvivú väčšinu v priebehu funkčného obdobia súčasnej vlády. Prijatie jedného z nich
(zdobrovoľniť druhý pilier dôchodkového poistenia) presahuje nielen funkčné obdobie súčasnej
vlády, ale aj dve ďalšie.
Realizovateľnosť súvisí s bariérami, ktoré sa stavajú do cesty pri prijímaní opatrení. Do úvahy sa brali
hroziace prekážky najmä zo strany politickej priechodnosti, technickej realizovateľnosti, legislatívnej
náročnosti, lobistických tlakov zainteresovaných skupín.

K desiatke najdôležitejších opatrení pripojila PAS jedenáste, ktoré sumarizuje výsledky čiastkovej
analýzy vplyvu výdavkovej časti sociálneho systému na motiváciu pracovať. Parametre sociálneho
systému by sa mali upraviť tak, aby sa odstránil negatívny vplyv na motiváciu pracovať. Aby bolo
možné efektívne a výrazne znižovať dlhodobú nezamestnanosť, treba zmeniť systém sociálneho
zabezpečenia tak, aby motivoval zamestnať sa najmä ľudí s nízkou kvalifikáciou.
PAS odporúča vláde zaoberať sa konkrétnymi návrhmi. Dôsledkom realizovania opatrení by bolo
zefektívnenie systému, čo by umožnilo pristúpiť k zníženiu vysokého odvodového zaťaženia.
Slovensko by malo využiť práve obdobie silného hospodárskeho rastu a riešiť problémy, keď je na to
relatívny dostatok zdrojov a ochota obyvateľov.
PAS nevolá po nezodpovednom znižovaní sadzieb, ktoré by vyvolalo nedostatok zdrojov a nestabilitu
systému. Ponúka návrhy na riešenia, ktoré umožnia reálne uvažovať o zmene na príjmovej časti
systému. Keďže podnikatelia vnímajú komplikovanosť a vysokú finančnú náročnosť odvodového
systému ako jednu z najvážnejších bariér na skvalitňovanie podnikateľského prostredia, prisudzujú
riešeniu tejto otázky veľkú váhu. Práve ďalšie zlepšenie podmienok na podnikanie by Slovensku
pomohlo riešiť problémy s vysokou nezamestnanosťou a umožnilo by obyvateľom krajiny rýchlejšie
dobiehať životnú úroveň vyspelých partnerov z Európskej únie.
PAS združuje predstaviteľov podnikateľskej sféry na Slovensku, ktorí uprednostňujú celoplošné
skvalitňovanie podnikateľského prostredia pred napĺňaním subjektívnych individuálnych a rezortných
záujmov. Obchodné spoločnosti združené v PAS sa snažia presadzovať princípy zákonnosti, etickosti,
solidárnosti a transparentnosti v podnikaní. Podniky združené v PAS dosahujú ročné tržby na úrovni
367 mld. Sk a zamestnávajú približne 64 tisíc pracovníkov.
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