Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v I. polroku 2020

5) Novela zákona o sociálnom poistení
Odklad odvedenia poistného
Zámer opatrenia: Cieľom predloženého vládneho návrhu je riešenie dopadov vyhlásenia mimoriadne j situácie alebo
núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky.
Obsah opatrenia:
v oblasti sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa zavádza možnosť odkladu povinnosti pre časť
zamestnávateľov a SZČO zaplatiť poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové
sporenie a preddavky na zdravotné poistenie (pri zamestnávateľoch iba poistné a preddavky na strane
zamestnávateľa) za mesiac marec 2020, pričom ich bude možné zaplatiť v termíne do 31. júla 2020. Vláda SR bude
môcť zároveň nariadením ustanoviť aj ďalší odklad povinnosti platenia poistného.
odklad platenia príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu
zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej
kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj (ďalej len
„riziková
práca“)
Názory proponentov:
na ročnej báze z hľadiska rozpočtu verejnej správy sa očakáva neutrálny vplyv, nakoľko poistné na sociálne poistenie a
preddavky na zdravotné poistenie za marec 2020 majú byť zaplatené v termíne do 31. júla 2020.
pozitívny vplyv možno očakávať na podnikateľské prostredie z dôvodu, že bude časť zamestnávateľov a SZČO môcť využiť
odklad platenia poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na
zdravotné poistenie
Názory oponentov:

odklady odvodov veľa neriešia - ak má firma či SZČO počas pandémie problémy zaplatiť odvody, nedokáže ani do
konca roka naakumulovať peniaze na zaplatenie odvodových dlhov

Primárny zdroj: Zákon (č. 68/2020), ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=44
Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 6.4.2020; účinnosť od: 6.4.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
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