
 

 

ZAMESTNANCI, OBČANIA!!!     
 

Vláda SR pripravuje daňovo-odvodovú reformu 
 

Zavedie ju zákonom o úprave príjmu zo závislej činnosti  
(tzv. superhrubá mzda) 

 

Podľa vlády SR 
 Reforma zvyšuje čistú mzdu zamestnancov 

 Znižuje odvodové zaťaženie 

 Reformuje sociálny, a najmä dôchodkový systém 
 

 

Podľa ODBOROV 

 Je to najväčší podvod na ľuďoch, a týka sa všetkých 

 Znižujú sa príjmy do Sociálnej poisťovne o 23,9% a do zdravotných poisťovní 

o 13,6% 

 Výpadky príjmov poisťovní majú za následok nižšie dôchodky, zhoršenie 

poskytovaných služieb a nové poplatky v zdravotníctve  

 Zvýši sa vek odchodu do dôchodku a zároveň sa zníži valorizácia dôchodkov 

 Zastavenie rastu dôchodkov 

 Odvody do poisťovní už budú odvádzať iba zamestnanci - zamestnávatelia 

NIE! 

 I keď sa čistá mzda má nepatrne zvýšiť (pri priemernom zárobku je to len cca 

0,5%) - toto zvýšenie nie je dostatočne garantované 

 Daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca doteraz bolo 23%. Po novom to 

bude až 42,2%, takže zvýšenie hrubej mzdy pohltí daň a odvody 

 Daňové zaťaženie zamestnancov bude takmer dvojnásobné  

 Odvody sa budú platiť až po zaplatení dane – ide o dvojité zdanenie 

     
 

Prestaňme pchať hlavu do piesku!!!  

Riešme to, čo ovplyvní našu budúcnosť 

a budúcnosť našich detí!!! 

  INTEGROVANÝ ODBOROVÝ ZVÄZ 



 
 

Daňovo-odvodová reforma =   

podvod na ľuďoch!!! 

 

Viete, že zníženie príjmov Sociálnej 

poisťovne o takmer 24% znamená: 
 Pomalší rast dôchodkov 

 Odchod do dôchodku až vo veku 70 rokov 

 Dôchodok bude znamenať živorenie 

 Zníženie podpory v nezamestnanosti o 10% 
 

Viete, že zníženie príjmov zdravotných 

poisťovní o takmer 14% znamená: 
 Zhoršenie kvality lekárskej starostlivosti 

 Dlhšie čakanie na operácie 

 Zavádzanie nových poplatkov v nemocniciach 

 Privatizácia – finančné skupiny ovládnu zdravotníctvo 
 

Viete, že zvýšenie daní o takmer 100% 

znamená: 
 O Vašich peniazoch bude rozhodovať minister financií 

 Prisľúbené vykrytie schodkov poisťovní môže byť ohrozené 

 Bohatí budú platiť nižšie dane ako doteraz 

 

NEVERME VLÁDE, KTORÁ 

ZABUDLA NA ĽUDÍ!!! 

  INTEGROVANÝ ODBOROVÝ ZVÄZ 
KOVOKOVO 


