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Požiadavka na úpravu zadania 
KVANTIFIKÁCIA VPLYVU OPATRENÍ - Zavedenie odvodového bonusu 

 

Pôvodná požiadavka: list zo dňa 30.8.2018 

Požiadavka na zmenu 2: stretnutie dňa 8.3.2019 

_________________________________________________________________________________ 

Požiadavka na úpravu zadania 

Miesto stretnutia: Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

Dátum stretnutia: 8.3.2019 

Téma stretnutia: pripomienky k predbežnej verzii kvantifikácie dopadov odvodového 

bonusu vypracovanej na žiadosť poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita  

Na stretnutí boli prediskutované pripomienky k predbežnej verzii kvantifikácie zadania 

s nasledujúcimi závermi:  

1. Zohľadnenie transferov v rámci rozpočtu verejnej správy pri kvantifikácii 

fiškálneho vplyvu 

Obe strany sa zhodli na tom, že transfery (štátom platené poistné a dotácia II. piliera) sú 

hlavným zdrojom diskrepancie vo výpočte fiškálneho vplyvu odvodového bonusu. Každá 

zo strán má na započítanie týchto transferov rozdielny názor. Kancelária Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) vypracuje a poskytne poslaneckému klubu Sloboda a 

Solidarita (SaS) vysvetľujúcu schému, kde zdôvodní ich neutrálny vplyv na kvantifikáciu 

(SaS predpokladá pozitívny vplyv).  

 

2. Zohľadnenie iných úspor (APTP/administratíva) 

KRRZ prezentovala svoj názor, že iné potenciálne úspory by mali byť kvantifikované 

samostatne, nie ako súčasť základného výpočtu zmien v daniach a odvodoch. Výdavky 

na APTP KRRZ považuje za diskrecionárne opatrenie vlády, ktoré priamo nesúvisí so 

zavedením odvodového bonusu. SaS vzniesla požiadavku, aby bolo vyčíslenie 

dodatočných úspor zo zavedenia odvodového bonusu uvedené samostatne pri výpočte 

dopadov, ako nezohľadnené položky. Navyše, vyčíslená úspora pravdepodobne 

nezohľadňuje skutočnosť, že väčšina výdavkov je z EÚ zdrojov. KRRZ preverí povahu 

výdavkov a poskytne SaS stanovisko.  

 

3. Dôchodkový scenár SaS 

KRRZ predbežne súhlasila s tým, že do finálneho stanovisko zahrnie porovnanie 

dlhodobej udržateľnosti súčasného systému a systému OB, nakoľko nie je možné oddeliť 

penzijný systém od zvyšku verejných financií v systéme OB.  

 

4. Zjednotenie parametrov navrhovaného systému „Odvodový bonus“ pre výpočet 

kvantifikácie   

Na stretnutí boli identifikované rozdielne predpoklady použité v kvantifikácii:  

• Výška životného minima platná pre rok kvantifikácie 

• Sadzba dane z príjmov právnických osôb 
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• Spôsob výpočtu vyrovnávacích dávok 

• Predpoklady o prispievaní do systému dobrovoľného poistenia 

v nezamestnanosti a nemocenského poistenia 

KRRZ zašle poslaneckému klubu SaS zoznam parametrov, poslanecký klub SaS presne 

špecifikuje nejasné predpoklady. Tento zoznam bude následne odsúhlasený oboma 

stranami.  

 

5. Vypracovanie finálnej verzie kvantifikácie po odsúhlasení predpokladov  

Po odsúhlasení predpokladov vypracuje KRRZ finálnu verziu kvantifikácie vplyvov.  

Za poslanecký klub SaS:  
P. Cmorej  
Marianna Ondrová  

Za KRRZ: 
V. Novysedlák 
M. Senaj 
J. Valachyová 
M. Šaling 

 


