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1. článek

Reforma vyháňa podnikať do Česka

Slovenskí živnostníci začínajú hroziť: Ak sa zhoršia podmienky, prejdeme na
českú živnosť.

Keď nás umelecký keramikár Peter informoval, že pomýšľa nad „presťahovaním“
svojej živnosti do Česka, neverili sme, že to myslí vážne. Uplynulo však niekoľko
týždňov a on od svojej predstavy neustupuje. Lebo v Česku sú podľa neho pre
živnostníkov lepšie podmienky ako u nás. Lákajú ho tam najmä vysoké paušálne
odpisy z daní. „Čakám, čo s návrhom daňovej a odvodovej reformy urobí náš
parlament. Ešte ju môže zmeniť,“ povedal Peter. Obáva sa najmä zrušenia 40-
percentných paušálnych výdavkov, čo už nedávno odobrila vláda. Ak by tento zámer
kabinetu zákonodarcovia odobrili, stratil by mesačne niekoľko desiatok eur. S ním aj
jeho kolegyňa, ktorá keramiku maľuje. A to si, ako hovorí Peter, nemôže dovoliť.
V Česku mám známych, takže podnikanie by tam bolo o to jednoduchšie – tvrdí ďalší
náš podnikateľ z Trenčína. Živnostníkom podnikanie nesťaží podľa neho len
pripravené znižovanie paušálov, ale aj prechod na registračné pokladnice s fiškálnou
pamäťou a ďalšie veci. Juraj totiž tieto súčiastky do pokladníc montuje. „Podnikatelia
mi pritom nadávajú, akoby som ja mohol za to, že si musia dať pokladnicu prerobiť,
lebo súčiastka je drahá. S montážou stojí viac ako dvesto eur,“ zdôraznil. Preto sa
Juraj nečuduje, že podnikatelia začínajú uvažovať o podnikaní mimo Slovenska.
Sú ich už tisíce
„Mesačne sa u nás informujú na podmienky živnosti dvaja až traja slovenskí
podnikatelia. Nevylučujem, že po vašej reforme ich bude viac,“ povedal HN pracovník
jedného zo živnostenských úradov na Morave, ktorý si neželal byť menovaný. „U nás
je záujemcov niekoľkonásobne viac ,“ dodal jeho kolega z ďalšieho moravského
živnostenského úradu. Ak by sa naši podnikatelia rozhodli založiť si živnosť v Česku,
tak pravdepodobne by to bolo v blízkosti hraníc. „Maximálne do vzdialenosti 50
kilometrov,“ predpokladá predseda Predstavenstva Asociácie malých a stredných
podnikov a živnostníkov ČR Karel Havlíček. Ďalej by sa im totiž neoplatilo ísť.
V Česku, najmä na severnej Morave, podniká už mnoho našich živnostníkov. Prišli
tam najmä z okolia Čadce a Oravy. Ku koncu júna tohto roku pracovalo v Česku na
základe živnosti viac ako 11-tisíc Slovákov.
Živnosť nie je veda
Získať v Česku živnosť nie je zložité. Je to podobné ako u nás, lebo ani legislatíva sa
príliš neodlišuje. „Ohlásiť živnosť, prípadne podať žiadosť o koncesiu sa dá osobne
na ktoromkoľvek obecnom živnostenskom úrade,“ informovala Pavla Grmelová zo
živnostenského odboru magistrátu mesta Zlín. Žiadosť sa dá poslať aj poštou,
elektronicky, alebo do dátovej schránky úradu či doručiť ju prostredníctvom
kontaktného miesta verejnej správy (Czech POINT). Za tento spôsob podania sa
platí 50 českých korún. K žiadosti o remeselnú živnosť treba pripojiť doklad
totožnosti, za ktorý sa okrem pasu a občianskeho preukazu považuje aj potvrdenie o
prechodnom pobyte na území ČR. „Občania Slovenskej republiky potrebujú výpis zo
slovenského registra trestov alebo členskej krajiny ich posledného pobytu. Ak je touto
krajinou Česko, živnostenský úrad si výpis vyžiada sám,“ informovala Grmelová. Na
ohlásenie živnosti treba aj doklad o odbornej spôsobilosti a list vlastníctva



nehnuteľnosti, alebo nájomnú zmluvu na priestory, v ktorých sa bude podnikať či
vyjadrenie majiteľa objektu, že s tým súhlasí.
Pri ohlásení živnosti treba zaplatiť správny poplatok 1 000 korún. „Živnosť sa ohlási
na tlačivách vydaných ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky. Ide o
takzvaný jednotný registračný formulár,“ doplnila Grmelová. Ak zahraničný
podnikateľ nemá potrebnú odbornú spôsobilosť, môže ustanoviť svojho
zodpovedného zástupcu. Táto osoba musí mať najmenej osemnásť rokov, byť
bezúhonná, odborne spôsobilá a schopná robiť právne úkony.
Služba a podnikanie
„Podnikať v Česku sa môže aj na slovenský živnostenský list. Ale menej ako 183 dní
v roku,“ upozornila poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava
Lukačovičová. „Na slovenské živnostenské oprávnenie sa môže v Česku poskytnúť
len služba. Umožňuje to smernica Európskej únie o službách,“ doplnil riaditeľ Odboru
živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR Ján Dutko. Aký je rozdiel medzi
službou a podnikaním? Podnikanie je sústavná, časovo neobmedzená činnosť.
Poskytnutie služby zasa náhodná, alebo nepravidelná práca.
Českú živnosť potrebuje slovenský podnikateľ, ak chce u našich susedov pracovať
ako samostatný subjekt, ale aj vtedy, ak si tam chce zriadiť organizačnú zložku svojej
slovenskej firmy – dodal Dutko. Kto si otvorí u našich susedov živnosť, musí
tamojšiemu živnostenskému úradu uviesť dve adresy. Adresu bydliska, ako aj miesta
podnikania. „Ide o miesto, z ktorého podnikateľ riadi chod firmy, alebo prijíma na ňom
poštu,“ vysvetlili pracovníci Živnostenského úradu v Ostrave.



2. článek

Česi a Slováci sa v reforme odlišujú

Česká vláda podržala živnostníkov. Vysoké paušálne výdavky, ktoré si môžu
odrátať z daní, im neznížila.

„Iba vďaka podpore živnostníkov a malých firiem sa niektorým krajinám, napríklad
Nemecku, pomerne dobre podarilo zvládnuť hospodársku krízu. Lebo živnostníci a
malé firmy sú chrbticou jeho hospodárstva,“ upozorňuje živnostník z Trenčína Juraj
Patek. Podniká už dve desaťročia a zo skúseností získaných vo Švajčiarsku, v
Holandsku a Nemecku vie, že tieto krajiny živnostníkov podporujú. „O Slovensku sa
to povedať nedá. Skôr naopak. K neochote urobiť niečo pre drobných podnikateľov
sa pridáva, a nebojím sa to povedať, aj buzerácia zo strany úradov,“ dodal Patek. A
nemyslel pritom len na zníženie paušálnych výdavkov zo 40 percent na 200 eur
mesačne. Prezradil, čo tým myslí. Nedávno bol u kolegu – obchodníka s cyklistickými
potrebami. Obchodná inšpekcia mu pohrozila, že ak do týždňa nepremiestni štítky na
prilbách z ich vonkajšej strany na vnútornú, tak mu prilby bez náhrady skonfiškujú –
hovorí Patek. „Ľudí, ktorí vymýšľajú takéto nezmysly, by som potrestal,“ doplnil
živnostník.
Pohľady na papierovanie
Zrušenie 40-percentných paušálov na Slovensku spôsobí nárast administratívy, lebo
mnohí živnostníci budú z nich musieť prejsť na bločkový systém vykazovania
výdavkov. Naše ministerstvo práce to však popiera. „Reforma administratívu
zjednodušuje. Len v prípade, ak si chce SZČO uplatniť výdavky nad 2 400 eur ročne,
bude ich musieť zdokladovať. Takúto transparentnosť nie je možné v žiadnom
prípade považovať za nárast administratívy,“ uviedol slovenský rezort práce. V
Česku to však vidia ináč. Práve argument, že znižovanie paušálov zvyšuje
administratívu, zabral, a česká vláda o prípadnom znížení paušálov asi o tretinu
nerokovala. Ako uviedol premiér ČR Petr Nečas (ODS), vláda tak plní svoje
programové vyhlásenie o nezvyšovaní administratívy.
Odvody inak
Čo však majú slovenská a česká vláda spoločné je, že nedávno rozhodli o daňovo-
odvodových reformách vo svojich krajinách. Platiť majú od roku 2012 až 2013. Pre
české SZČO je dôležité najmä to, že sa zmenia sadzby odvodov do sociálnej a
zdravotnej poisťovne. Kým v súčasnosti platia sociálne (dôchodkové) poistenie 29,2
percenta z polovice vymeriavacieho základu, po novom by to už malo byť minimálne
6,5 percenta, ale z celého vymeriavacieho základu. Rovnakú výšku odvodu navrhuje
česká vláda aj pre zdravotné poistenie, ktoré je teraz 13,5 percenta. Kým slovenská
vláda superhrubú mzdu zavádza, česká ju aj s 15-percentnou daňou zo mzdy ruší.
Nová, 19-percentná sadzba by sa už mala v Česku počítať z hrubej mzdy.
Cieľom je zjednodušenie
Daňová reforma by mala podľa prepočtov českého ministerstva financií mierne znížiť
daňové zaťaženie. Väčšina ľudí by tak mala na reforme ušetriť niekoľko sto korún
mesačne. „Cieľom reformy nie je dane znižovať, alebo zvyšovať. Cieľom je
maximálne zjednodušiť ich platby a spravovanie,“ povedal minister financií ČR
Miroslav Kalousek (TOP 09). Na Slovensku sa majú po reforme zvýšiť príjmy
zamestnancov o niekoľko eur. Získajú na nej aj živnostníci a umelci s nízkymi



príjmami. Ale lepšie zarábajúce SZČO výrazne stratia. Najmä tie, ktoré nekupujú
materiál, ale vykonávajú duševnú prácu, ale aj hudobníci či ďalší umelci.
Kto na reforme stratí?
Česká daňová reforma pripraví podľa tamojších odborárov štátny rozpočet minimálne
o 20 miliárd korún ročne. Spôsobia to hlavne výhody živnostníkov a ďalších
samostatne zárobkovo činných osôb. Výpadky v rozpočte spôsobí aj zjednotenie
DPH. Len v dôsledku zmeny odvodov príde štát najmenej o dve miliardy korún ročne.
Napríklad zamestnanec s priemerným platom 25 000 Kč odvedie v súčasnosti na
dani a poistnom 5 805 Kč. Po reforme by to malo byť 6 101 Kč. Podnikatelia a
živnostníci s rovnakým hrubým zárobkom zaplatia teraz len 3 476 Kč mesačne, ale
ak reforma v parlamente prejde, bude to ešte o 461 korún menej. To môže podľa
odborov spôsobiť nárast počtu živnostníkov. Ak by sa ich počet zvýšil len o jedno
percento, odbory odhadujú, že štát by vybral o päť miliárd korún ročne menej.
Živnostníci v Česku totiž pre vysoké paušálne výdavky, ktoré si môžu odrátať z
daňového základu, viac od štátu dostávajú, ako platia na daniach a odvodoch. Tento
rozdiel je za prvý polrok tohto roku takmer jedna miliarda českých korún.

3. článek

rozhovor
S paušálmi ste „stúpili vedľa“

Predseda Predstavenstva Asociácie malých a stredných podnikov a
živnostníkov ČR Karel Havlíček pre HN

Na Slovensku začínajú niektorí podnikatelia hovoriť, že si kvôli zhoršovaniu
podnikateľského prostredia založia živnosť v Česku. Odporúčate im to? Prejsť
na podnikanie do Česka by bolo pre nich určitým riešením. Viem si predstaviť, že v
rámci „hraničného pásma“ by si vaši podnikatelia mohli u nás otvoriť živnosť. Možno
do vzdialenosti 50 kilometrov od hraníc. To by mohlo byť pre nich zaujímavé.

V jednom zo stanovísk vašej asociácie sa uvádza, že prípadné zníženie
paušálov v Česku by znamenalo vlastne ich likvidáciu. Zrušila slovenská vláda
paušály, keď namiesto štyridsiatich percent si živnostníci budú môcť
odpočítať z daní len 200 eur mesačne?
Mňa veľmi prekvapilo, čo sa u vás s paušálnymi výdavkami deje. Prechod na 200 eur
mesačne je v podstate ich zrušenie. Podľa mňa je to opatrenie, ktorým vláda stúpila
„vedľa“. Ak toto urobí, to už môže paušály celkom zrušiť.

Aj český minister financií Miroslav Kalousek by chcel živnostníkom znižovať
paušály. Čo na to hovoríte?
Snaha o zníženie paušálnych výdavkov je len hra. Ministerstvo financií chce odviesť
pozornosť od oveľa závažnejších vecí. V Česku sa totiž odhadujú ročné daňové
úniky na 70 až 80 miliárd korún. Ide o podvody s DPH, ale aj podvody
prostredníctvom bielych koní či o problémy okolo ľahkých vykurovacích olejov.
Hovoriť v tejto situácii, že ušetríme zhruba jednu miliardu korún tým, že sa zoberú
drobných podnikateľom, napríklad poľnohospodárom, nie je správna cesta.
Minister tiež prípadné zníženie paušálov vysvetlil tým, že živnostník by mal byť
ochotný priplatiť si za „pohodlie paušálu“. Súhlasíte s ním?
Tento jeho názor je kuriózny. Bolo by to vcelku logické, keby administratívna záťaž
podnikateľov bola v Česku pre všetky subjekty primerane nízka. U nás sa však v



uplynulých rokoch podarilo vytvoriť priam byrokratickú džungľu. Živnostník sa ňou
však zásluhou paušálu môže ako-tak predierať. Takže tvrdenie, že za výhody
paušálu si treba priplatiť, považujem za výsmech podnikateľom.

Je založenie živnosti v Česku pre Slováka ľahké, alebo skôr zložité?
Je to veľmi jednoduché. Stačí navštíviť kontaktné miesto a tam si v priebehu
niekoľkých minút všetko vybaviť. Vrátane zaregistrovania sa v Sociálnej a zdravotnej
poisťovni, ale aj na finančnom úrade.

4. článek

Dvojité zdanenie našim podnikateľom nehrozí

V Česku môžu slovenskí živnostníci využívať štedrý paušálny systém. Je však
vhodné si tam založiť prevádzkareň.

Keďže Česko, Slovensko a ostatné štáty EÚ sú súčasťou jednotného európskeho
trhu, podmienky na podnikanie sú u našich západných susedov rovnaké pre
domácich živnostníkov, ako aj pre zahraničných. Českí si môžu z daňového základu
odrátať jedny z najštedrejších paušálnych výdavkov v Európe. Tieto lukratívne
podmienky naďalej platia, hoci Ministerstvo financií ČR hovorí o ich prípadnom
znížení asi o tretinu, teda na 20 až 50 percent. Ak by sa to aj stalo, napriek tomu
budú českí živnostníci na tom lepšie ako slovenskí. Český premiér Petr Nečas (ODS)
však úvahy o znížení paušálov odmieta. Reforma daní a odvodov by sa preto nemala
v Česku paušálnych výdavkov dotknúť.
Rovnaké pravidlá
Ak slovenskí podnikatelia získajú český živnostenský list, potom sa na nich z
daňového hľadiska pozerá ako na české samostatne zárobkovo činné osoby –
povedala HN členka Predstavenstva Asociácie malých a stredných podnikov a
živnostníkov ČR Pavla Břečková. Takíto živnostníci sa riadia českými zákonmi. V ČR
tak podávajú aj daňové priznanie. „Ak si podnikateľ otvorí v Česku živnosť, môže si
odpisovať tamojšie paušálne výdavky,“ potvrdila poradkyňa Združenia podnikateľov
Slovenska Jaroslava Lukačovičová. „Pre občanov SR, ktorí majú bydlisko na
Slovensku a v Česku si vybavili živnostenské oprávnenie, platia rovnaké podmienky,
ako pre českého podnikateľa, teda aj odpočet paušálnych výdavkov,“ doplnila Pavla
Grmelová zo živnostenského odboru magistrátu mesta Zlín.
Dvojité zdanenie nehrozí
Aby to však Slováci nemali také jednoduché, musia podávať dve daňové priznania.
„Aj v Česku, aj na Slovensku,“ pripomína hovorkyňa Daňového riaditeľstva SR
Gabriela Dianová. „České príjmy sa premietnu do slovenského daňového priznania,
kde sa výdavky uplatnia podľa našich zákonov,“ doplnila Lukačovičová. To znamená,
že Slovák s českým živnostenským oprávnením zaplatí daň v Česku. Na Slovensku
však podá daňové priznanie zo všetkých príjmov, ktoré mal, vrátane českých. Z
dane, ktorá sa z celkových príjmov vypočíta, sa potom odráta daň zaplatená v
Česku, takže na Slovensku zaplatí živnostník len rozdiel. To platí pre prípad, že
slovenský živnostník pracujúci na české živnostenské oprávnenie, má na území ČR
prevádzkareň. Ak ju tam nemá, zdaňuje svoje príjmy súvisiace s podnikaním v Česku
iba na Slovensku.
Čo hovorí zmluva



Podľa zmluvy medzi Slovenskom a Českom o zamedzení dvojitého zdanenia sa
zisky našich živnostníkov zdaňujú v Českej republike vtedy, ak si tam zriadia
prevádzkareň. „Za predpokladu, že ju tam živnostník má, zdaňuje príjmy súvisiace s
jej činnosťou na území ČR. Tieto príjmy sú však súčasťou celosvetového základu
dane na území SR. Na Slovensku teda živnostník zdaňuje celosvetový príjem a
vyčísli celosvetovú daň. Dvojitému zdaneniu príjmov (zdanených už v ČR) sa potom
zabráni metódou zápočtu dane,“ vysvetlila Dianová. Mnohí naši živnostníci a
eseročky podnikajúce v Česku pracujú tam ako subdodávatelia pre firmy
zaregistrované u nás. V takom prípade podávajú daňové priznanie len na Slovensku.
Zarobil by
„O týchto pravidlách viem. Podľa našich prepočtov by som však na českej živnosti
zarobil,“ povedal HN živnostník z obce neďaleko Žiliny. Manželka – ekonómka mu
vyrátala, že ak začne podnikať na český živnostenský list, ostane mu v čistom pri
súčasných podmienkach asi o pätinu viac peňazí ako teraz, keď podniká na
Slovensku.
Slovenský občan, ktorý má bydlisko v SR, ale pracuje v Česku na české
živnostenské oprávnenie, musí sa tam zaregistrovať na finančnom úrade, na správe
sociálneho zabezpečenia a v zdravotnej poisťovni – pripomenula Grmelová. „Slovák
pracujúci v Česku sa musí podriadiť právnym predpisom EÚ. Zásadou je, že nikto
nemôže podliehať zákonom dvoch či viacerých krajín,“ vysvetlil hovorca Všeobecnej
zdravotnej poisťovne ČR Jiří Rod. Na podnikateľov aj ostatných ľudí sa tak vzťahujú
predpisy len toho štátu, v ktorom pracujú. „Osoba, ktorá pracuje v EÚ, je v danej
krajine poistená z titulu zárobkovej činnosti,“ dodal Rod.

5. článek

Reforma? Pre živnostníkov samé mínusy (Slovensko)

Ak zarobíte viac ako päťsto eur mesačne, na reforme stratíte. Paušál sa obmedzí a
na daniach zaplatíte viac.
Ak ste živnostník a zarábate viac ako päťsto eur mesačne, pripravte si od nového
roka viac peňazí na dane i odvody. Vláda schválila daňovo-odvodovú reformu, ktorá
nepostihne iba menej zarábajúcich podnikateľov. Tí ostatní budú zrejme
intenzívnejšie uvažovať o zmene
činnosti z fyzickej na právnickú osobu, alebo o premiestnení podnikania napríklad k
českým susedom.
Reforma bez nadšenia
Ako hovorí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska,
kým nízkopríjmová skupina živnostníkov s príjmom
okolo 500 eur mesačne môže získať pár desiatok eur, lepšie zarábajúci budú na
reforme skôr strácať. „Samostatne zárobkovo činných osôb s príjmom asi 6-tisíc eur
za rok je oveľa menej ako viac zarábajúcich živnostníkov. Je preto logické, že títo
nevítajú reformu s nadšením.“ Podľa jej názoru reforma zasiahne veľkú časť
živnostníkov s príjmom približne 10-tisíc eur a viac eur za rok, ktorým síce vláda
sľubuje nižšie odvody, ale na druhej strane im zníži nezdaniteľnú časť základu dane
a okreše možnosti uplatnenia určitých výdavkov znižujúcich základ dane.





„Reforma sa dotkne hlavne tých, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky, keďže ich
výška bola zmenená a taktiež bola zrušená možnosť uplatniť si uhradené poistné do
daňových výdavkov. V menšej miere postihne živnostníkov, ktorí uplatňujú
preukázateľné výdavky a vedú účtovníctvo.“ Andrea Hajdúchová z mediálneho
odboru ministerstva práce spresňuje, že tí, ktorí majú
vyššie náklady, si môžu viesť účtovníctvo
a v ňom si uplatniť reálne náklady.
Väčší základ – nižšie odvody
Jednou zo zmien je, že vymeriavací základ živnostníkov pri platení odvodov sa má
zvýšiť. Pri výpočte vymeriavacích základov sa už nebudú uplatňovať koeficienty 2 pri
sociálnom poistení a 2,14 pri zdravotnom poistení. Tieto koeficienty sa podľa
Jaroslavy Lukačovičovej používali pri výpočte vymeriavacích základov na zdravotné
a sociálne poistenie spolu so základom dane a počtom mesiacov podnikania. Preto
sa počítali dvomi rôznymi spôsobmi. „Po novom by sa mali tieto koeficienty zrušiť a
výpočet vymeriavacích základov do poisťovní by sa mal zjednotiť. V praxi to bude
znamenať, že na jednej strane sa vymeriavacie základy zvýšia, na druhej strane sa
percentá odvodov do poisťovní znížia.“
Ministerstvo práce zdôvodňuje, že kým dnes majú
živnostníci sadzbu poistného na sociálne poistenie
33,15 percenta, spolu so zdravotným poistením
47,15 percenta, po novom bude nižšie. Sadzba
poistného na sociálne poistenie pre živnostníkov
bude 13 percent plus 9 percent zdravotné odvody,
pričom z toho 6,7 percenta si živnostníci ukladajú
na osobný účet v druhom pilieri, takže do Sociálnej
poisťovne budú odvádzať len 6,3 percenta. Ako
dodáva Ľubica Juriková z daňového oddelenia
KPMG na Slovensku, v praxi by malo dôjsť pre
samostatne zárobkovo činné osoby k zmenám aj v
oblasti daní. Pri výpočte nezdaniteľnej časti základu
dane na daňovníka sa už bude používať len 18-
násobok životného minima.
O čo prídu?
Živnostníci po novom nemajú mať v uznateľných
daňových nákladoch platby
na sociálne a zdravotné poistenie. Doteraz platilo,
že ak si chceli uplatňovať paušálne alebo
preukázateľné výdavky, uhradené poistné
predstavovalo daňové výdavky, ktoré znižovali
základ dane, a teda aj samotnú daň z príjmov.
Pri minimálnych odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne predstavuje podľa
Lukačovičovej takto uhradená suma odvodov sumu 1 751,94 eura (za rok 2011), čo
znamená zníženie dane z príjmov asi o 333 eur. „Keby reforma znížila odvody, ale
ponechala možnosť zahrnúť ich do daňových výdavkov, bola by suma týchto
daňových výdavkov zhruba 1 652 eur pri minimálnych odvodoch. Ale keďže zrušila
možnosť zahrnúť uhradené odvody do daňových výdavkov, tak SZČO o túto sumu
prídu.“
Minimálne poistné
Minimálny vymeriavací základ SZČO má tvoriť 3,3-násobok životného minima, čím
by sa minimálne mesačné poistné na sociálne a zdravotné poistenie malo znížiť zo
155,13 eura na 137,82 eura. „Na jednej strane to živnostníkom prinesie zníženie
platieb na odvody, no v konečnom dôsledku ďalšími opatreniami v oblasti daňových



výdavkov, paušálnych výdavkov, možností uplatnenia nezdaniteľnej časti základu
dane a jej zníženia SZČO s výnimkou nízkopríjmovej skupiny, zaplatia viac na dani z
príjmov,“ spresňuje Lukačovičová. Tak isto znížením percenta odvodov sa
pravdepodobne znížia aj jednotlivé nemocenské dávky, ktoré sa z poistení poskytujú.
Bez poistného vo výdavkoch
Maximálny vymeriavací základ pre zdravotný a sociálny odvod sa má nahradiť novou
veličinou „maximálne poistné“. Tým, že reforma živnostníkom nedovolí zaplatené
poistné zahrnúť do daňových výdavkov, stratia oveľa viac pri výpočte dane z príjmov.


