Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Charakter predkladaného materiálu

☐
☒
☐

Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

15. 07. 2020

2. Definovanie problému
Slovenská republika reagovala na rozšírenie pandémie COVID-19 na jej území vyhlásením
mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situácie, resp.
núdzového stavu sú priamo ovplyvnení zamestnávatelia a SZČO v určitých odvetviach, nakoľko
z dôvodu obmedzenia podnikateľskej činnosti majú nízke tržby. V tejto súvislosti bola schválená
novela zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá okrem iného definuje možnosť určenia ďalšieho odkladu
prostredníctvom nariadenia vlády SR. Rovnako je umožnený ďalší 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“).
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého nariadenia je ustanoviť odklad poistného na sociálne poistenie, povinných
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za tzv.
rizikových pracovníkov za mesiac júl 2020.
4. Dotknuté subjekty
Zamestnávatelia a SZČO.

5. Alternatívne riešenia
Neuvažovalo sa o alternatívnych riešeniach, nakoľko ide o vykonávací predpis k zákonu č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

7. Transpozícia práva EÚ
1

☐ Áno

☒ Nie

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo
a rodinu

☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐

Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☒
☒
☐
☐
☒
☒
☒

Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Na ročnej báze z hľadiska rozpočtu verejnej správy sa očakáva neutrálny vplyv, nakoľko poistné na
sociálne poistenie za mesiac júl 2020 má byť zaplatené v termíne do 31. decembra 2020. Za mesiac
júl 2020 sa očakáva výpadok poistného na sociálnom poistení vo výške cca 6,6 mil. eur.
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívny vplyv možno očakávať z dôvodu, že časť zamestnávateľov a SZČO, ktorí splnia podmienku
poklesu tržieb definovaných v Nariadení a ostatné podmienky definované v zákone, budú môcť využiť
odklad platenia poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie (iba poistné a preddavky na strane zamestnávateľa) za mesiac júl 2020 s termínom jeho
úhrady do 31. decembra 2020. Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu
budú mať tiež právo na odklad povinnosti platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za
týchto zamestnancov v rovnakom období.
11. Kontakt na spracovateľa

12. Zdroje
Sociálna poisťovňa – údaje o odklade poistného za mesiac máj 2020.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
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