
 

 

 

Príloha: Dopady daňovo-odvodových zmien na vybrané oblasti podnikania 

Dopady na náklady podnikov 

Avizované daňovo-odvodové zmeny zvýšia náklady v dvoch tretinách podnikov. Nárast nákladov 

do maximálne 10% avizovalo 46% opýtaných; nárast nákladov od 10 % do 20 % odhaduje každý 

piaty podnikateľ. Rast nákladov nad 20 % uviedli len 4 % respondentov. Naproti tomu stojí 31 % 

podnikateľov, ktorí v súvislosti s pripravovanými daňovo-odvodovými zmenami 

nepredpokladajú rast nákladov. Po zohľadnení názorov všetkých respondentov prieskumu 

možno očakávať zvýšenie nákladov podnikov v priemere o 7,8%. 
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Dopady na zamestnanosť v podnikoch 

Takmer dve tretiny podnikov dokážu absorbovať zníženie konkurencieschopnosti a nárast 

nákladov bez toho, aby prepúšťali zamestnancov. Zvyšné podniky však tvrdia, že budú musieť 

prepúšťať. Vo štvrtine firiem možno očakávať pokles zamestnanosti maximálne o 10 %. 

Prepustenie od 10 % do 20 % zamestnancov očakáva 7 % respondentov. Viac ako 20%-ný 

pokles zamestnanosti hrozí v 5 percentách firiem. Po zohľadnení všetkých odpovedí možno 

očakávať zníženie zamestnanosti vo firmách v priemere o 4,9 %. 

Graf: Vplyv ohlásených daňovo-odvodových zmien na zamestnanosť v podnikoch 
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Dopady na investície podnikov 

Najvýraznejšie sa avizované zmeny prejavia v zmene investičných plánov podnikov. Každý 

desiaty podnik plánuje zastaviť svoje investičné aktivity v najbližších troch rokoch na Slovensku 

a 9 % podnikateľov plánuje znížiť plánované investície o viac ako polovicu. Približne tretina 

podnikov hovorí miernom prehodnotení investičných zámerov, pričom objem investícií by mal 

byť zredukovaný maximálne o štvrtinu. Zostávajúca tretina podnikateľov žiadne zmeny 

v investičných zámeroch nepripravuje. V priemere podľa odhadov podnikateľov poklesnú 

investície v podnikoch o 25,4 %, čo je pomerne vysoké číslo, najmä ak vezmeme do úvahy 

skutočnosť, že v čase vysokej nezamestnanosti sú investície obzvlášť dôležité pre tvorbu 

pracovných miest.  

Graf: Vplyv ohlásených daňovo-odvodových zmien na investície podnikov 
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