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2) Nový zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  

zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu o 77 mil. € ročne zavedením špeciálneho odvodu pre podniky 
pôsobiace v regulovaných odvetviach

 
Zámer opatrenia:    zaviesť osobitný odvod pre právnické osoby podnikajúce v regulovaných odvetviach 

Obsah opatrenia: 

��zákon patrí do balíčka konsolidačných opatrení prijatých vládou, ktoré majú napomôcť znížiť deficit verejných 

financií pod 3 % HDP do konca roka 2013 

��opatrenie zavádza nový osobitný odvod pre podniky, ktorých minimálne 50 % výnosov pochádza z regulovanej 

činnosti 

��odvod sa týka firiem podnikajúcich v oblasti energetiky, poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného 

poistenia, poskytovania zdravotnej starostlivosti, elektronických komunikácií, poštových služieb, dopravy na 

dráhe, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a leteckej dopravy 

��opatrenie sa týka aj zahraničných spoločností pôsobiacich na Slovensku 

��suma základu odvodu (účtovného zisku), od ktorej vzniká povinnosť platiť odvod, je 3 mil. € 

��sadzba odvodu pre regulovaný podnik je na mesačnej báze  0,363 %; výška odvodu sa vypočíta ako súčin 

základu odvodu a sadzby 

��výnos z odvodu smeruje do špeciálneho fondu, z ktorého sa majú financovať prorastové opatrenia 

��odvod nebude považovaný za oprávnený náklad a preto nemôže byť započítavaný do ceny produktu alebo 

služby 

��prvým odvodovým obdobím je september 2012; posledným odvodovým obdobím je december 2013 

��zaplatenie odvodu si firmy môžu uplatňovať ako daňový výdavok 

��prínos opatrenia pre verejné financie sa odhaduje na 25,7 mil. € v tomto roku a 77 mil. € v budúcom roku 

Názory proponentov: 

��prijaté opatrenie zlepší bilanciu hospodárenia štátu a napomôže ku skresaniu deficitu    

��zavedenie mimoriadneho odvodu neovplyvní cenu produktov a služieb dotknutých regulovaných subjektov    

��opatrenia financované z príjmov odvodu prispejú k rýchlejšiemu hospodárskemu rastu    

Názory oponentov: 

��z hľadiska zvyšovania štátnych príjmov je to lákavé opatrenie, ktoré ale môže obmedziť budúce investície 

dotknutých spoločností 

��vynakladanie zdrojov na platenie odvodu zníži podiel ziskov vyplácaných akcionárom 

��dodatočné odvodové zaťaženie len pre vybrané firmy je nesystémové riešenie 

 
Primárny zdroj: : : :     Nový zákon (č. 235/2012 Z.z.) o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4034 

Stav opatrenia v legislatívnom procese:    Schválené v NRSR 26.7.2012 v 3. čítaní; účinnosť od: 1.9.2012 

Navrhovateľ:        Ministerstvo financií SR 
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