CPHR – PAS, Bajkalská 25, 82718 Bratislava 212,
tel. 02/ 5341 1020, fax 02/ 5823 3487, e-mail: pas@alianciaPAS.sk, http://www.alianciaPAS.sk

Výška odvodového zaťaženia znižuje konkurencieschopnosť SR
Znižovanie odvodového zaťaženia by malo byť jednou z hlavných priorít budúcej
hospodárskej politiky vlády. Podnikateľská aliancia Slovenska - stála konferencia CPHR
o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) je presvedčená, že znižovanie
odvodového zaťaženia je po realizácii viacerých zásadných reforiem ďalšou veľkou
výzvou na ceste k rýchlemu hospodárskemu rastu, posilneniu konkurenčnej schopnosti
ekonomiky, zvyšovaniu zamestnanosti a blahobytu na Slovensku.
Slovensko je krajinou, ktorá má jedno z najvyšších odvodových zaťažení spomedzi krajín
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Nielen podľa ekonómov, ale
aj podľa podnikateľov je odvodové zaťaženie v súčasnosti jedným z najväčších problémov
podnikateľského prostredia. Viaceré prieskumy medzi podnikateľmi potvrdili, že výška
odvodového zaťaženia je dokonca najväčšou prekážkou v podnikaní. Z tohto dôvodu
realizovala PAS v septembri a októbri 2004 projekt, ktorého hlavný cieľ spočíval
v zmapovaní súčasnej štruktúry a výšky povinných odvodov, v pomenovaní dôsledkov
súčasnej štruktúry a výšky odvodov na podnikateľské prostredie a v načrtnutí možných
stratégií znižovania odvodov v budúcnosti.
PAS oceňuje, že realizáciu reforiem po parlamentných voľbách v roku 2002 sa čiastočne
podarilo znížiť odvody z celkových 50,8 percenta na 47,8 percenta z hrubej mzdy,
respektíve z vymeriavacieho základu. Napriek tomu je výška odvodového zaťaženia
vysoká a vo viacerých prípadoch nesú povinné dávky skôr znak dodatočnej dane ako
odvodu. PAS preto navrhuje, aby sa odvodové dávky pomenovali správnym výrazom.
Tam kde sa stráca znak poistenia, by sa odvody mali presunúť medzi dane. Príkladom je
zdravotné poistenie.
PAS navrhuje prehodnotenie opodstatnenosti výšky súčasných sadzieb, ich zníženie alebo
vynulovanie. Príkladom je poistenie v nezamestnanosti, kde možno uvažovať o znížení
sadzieb. Garančný fond je prežitý, a preto by sa odvody doňho mali zrušiť. V prípadoch,
kde je to možné, navrhuje PAS zmenu povinného poistenia na dobrovoľné. Príkladom
dôchodkové alebo úrazové poistenie.
PAS si uvedomuje, že zmena odvodových sadzieb nesmie ohroziť vývoj verejných financií.
Na druhej strane však vyzýva vládu, aby si v prípade očakávaného pozitívneho vývoja
verejných financií zvolila za prioritu znižovanie celkového odvodového zaťaženia na
Slovensku.
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