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Zdravotné zabezpečenie
Súčasný systém v roku 2012 Pripravovaný systém v roku 2012 RozdielHrubá mzda:

Zdravotné poistenie spolu sadzba odvodu suma v € sadzba odvodu suma v € suma pokles o
14,00% 140,00 € 9,00% 120,96 € -19,04 € -13,60%

Dôsledok

Sociálne zabezpečenie
Súčasný systém v roku 2012 Pripravovaný systém v roku 2012 RozdielHrubá mzda:

Sociálne poistenie spolu sadzba odvodu suma v € sadzba odvodu suma v € suma pokles o
34,60% 346,00 € 19,60% 263,42 € -82,58 € -23,87%

Úrazové poistenie 0,80% 8,00 € 0,60% 8,00 € 0,00 € 0,0%

19,80% 198,00 € 12,30% 165,31 € -32,69 € -16,51%

Starobné dôchodkové sporenie 9,00% 90,00 € 6,70% 90,00 € 0,00 € 0,00%
Garančné poistenie 0,25% 2,50 € 0,00% 0,00 € -2,50 € -100,00%

Rezervný fond solidarity 4,75% 47,50 € 0,00% 0,00 € -47,50 € -100,00%
Situácia sa zatiaľ nezmení iba v úrazovom poistení!

Dopady daňovej a odvodovej reformy

1 000,00 € Superhrubá mzda: 1 344,00 €

Dopady na zdravotné 
zabezpečenie

Súčasné nedostatočné financovanie zdravotnej starostlivosti sa ešte zhorší a deficit zdrojov 
sa oproti súčasnosti zvýši o ďalších 13,6%
Deficit spôsobený poklesom zdrojov o 13,6% určite nepokryje zvýšený výber zdravotného 
odvodu z titulu určenia max. ročného odvodu vo výške 4 241,64 €
Deficit spôsobený poklesom zdrojov o 13,6% určite nepokryje zvýšenie zdravotného odvodu 
za poistencov štátu zo 4% na zatiaľ nedefinovanú výšku ...

Na všetky úkony v zdravotníctve (služby, zdravotnícke pomôcky a lieky) sa bude priplácať a 
postupne sa bude zvyšovať podiel spoluúčasti pacientov na zdravotnom zabezpečení!!!

1 000,00 € Superhrubá mzda: 1 344,00 €

Nemocenské a povinné dôchodkové 
poistenie a poistenie v 

nezamestnanosti

Dopady na sociálne 
zabezpečenie

Zanikne fondové hospodárenie sociálnej poisťovne (doteraz sa každý druh sociálneho 
poistenia účtoval v samostatnom fonde)!
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Ruší sa bez náhrady rezervný fond solidarity!

Dôsledky

Automatické a trvalé predlžovanie veku odchodu do dôchodku!!!

Daňové zaťaženie
Súčasný systém v roku 2012 Pripravovaný systém v roku 2012 Rozdiel

suma rast o
Nezdaniteľná časť základu dane 1,6*ŽM 303,73 1,5*ŽM 284,75 -18,98 € -6,25%

Hrubá mzda: 365,00 € 490,56 €
Daň z príjmu 19,00% 2,35 19,00% 39,10 € 36,75 € 1563,83%

Hrubá mzda: 585,69 € 787,17 €
Daň z príjmu 19,00% 38,66 19,00% 95,46 € 56,80 € 146,92%

Dopady na sociálne 
zabezpečenie

Zanikne fondové hospodárenie sociálnej poisťovne (doteraz sa každý druh sociálneho 
poistenia účtoval v samostatnom fonde)!
Ruší sa garančné poistenie, z ktorého sa uspokojovali nároky zamestnancov v prípade 
platobnej neschopnosti zamestnávateľa - bude nahradené garančnou dávkou vyplácanou 
štátom zo zvýšeného výberu daní z príjmov fyzických osôb!

Akceleruje sa deficit v dôchodkom poistení - doterajší deficit vo fonde dôchodkového 
poistenia bol čiastočne vykrývaný z prebytkov ostatných fondov sociálneho poistenia a 
rezervného fondu solidarity - tieto zdroje v sociálnej poisťovni už nebudú!!!
Celkový odvod na nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti bude 
nižší o 11,33%, ale skutočný rast deficitu na toto poistenie bude až o 16,51%, pretože na 
starobné dôchodkové sporenie sa vyčlení presný ekvivalent súčasnej výšky poistenia (t.j. 9% 
z hrubej mzdy bude nahradených 6,7% zo superhrubej mzdy)!!!
Deficit spôsobený poklesom zdrojov o 16,51% určite nepokryje zvýšený výber sociálneho 
odvodu z titulu určenia max. ročného odvodu vo výške 8 954,58 €
Platobnú neschopnosť podnikateľa ako dôsledok podnikateľského rizika nebude pri 
uspokojovaní nárokov zamestnancov znášať samotný podnikateľ, ale sa toto bremeno 
prenáša priamo na jeho zamestnancov, ktorý sa budú na garančné dávky skladať 
prostredníctvom daní z príjmu!!!
Zhorší sa zabezpečenie v nezamestnanosti - celková výška dávky v nezamestnanosti za šesť 
mesiacov poberania dávok bude o 10% nižšia ako v súčasnosti!!!

Zníženie dôchodku z titulu zníženia hodnoty priemerného osobného mzdového bodu a 
dôchodkovej hodnoty!!!

Superhrubá mzda:

Superhrubá mzda:
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Hrubá mzda: 844,38 €
Daň z príjmu 81,23 161,52 € 80,29 € 98,84%

Hrubá mzda:
Daň z príjmu 19,00% 106,83 19,00% 201,26 € 94,43 € 88,39%

Hrubá mzda:
Daň z príjmu 19,00% 150,69 19,00% 269,33 € 118,64 € 78,73%

Dopady na daňové zaťaženie
Nezdaniteľná časť mzdy sa zníži o 6,25%!!!
Ruší sa tzv. milionárska daň!

Dôsledky

Superhrubá mzda: 1 134,85 €

1 000,00 € Superhrubá mzda: 1 344,00 €

1 266,57 € Superhrubá mzda: 1 702,27 €

Sadzba dane sa síce nemení, ale iba opticky - 19% dani z hrubej mzdy by zodpovedala 
14,14% sadzba dane zo superhrubej mzdy!!!
Zásadným spôsobom sa zmení základ dane z príjmu, ktorý bude rovný výške superhrubej 
mzdy - tzn. zdaňované budú aj odvody na zdravotné a sociálne zabezpečenie!!!

Daňové zaťaženie mzdy neúmerne vzrastie - najviac vzrastie u najnižších miezd (až o viac 
ako 15-násobok), no aj pri priemernej mzde bude daň takmer dvojnásobná!!!
Zamestnanec bude prostredníctvom daní financovať štát namiesto toho, aby priamo 
financoval deficit sociálneho zabezpečenia!!!
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