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VEC: Pripomienky
k návrhu zákona .... / 2018 o dani z poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vážená inštitúcia,
dovoľujeme si Vám preposlať nasledovné pripomienky k návrhu zákona .../
2018 o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„návrh“).

1.

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:

§ 8 – navrhujeme prehodnotiť a znížiť výšku všetkých sadzieb plánovanej
dane z poistenia
Zdôvodnenie: Nastavenie výšky poistného pri jednotlivých typoch poistenia bolo
vykonané bez akéhokoľvek zhodnotenia súčasného stavu poistenia v jednotlivých
segmentoch. Domnievame sa, že nastavenie malo byť vykonané po komunikácii
s jednotlivými subjektmi finančného trhu, a to najmä so zástupcami poisťovní.
Vo všeobecnosti je však možné konštatovať, a túto skutočnosť jednoznačne
potvrdilo zavedenie 8% odvodu v minulosti, že klient pôsobiaci v podmienkach
Slovenskej republiky je vysoko citlivý na zvyšovanie ceny poistného a zavedenie
dane v rovnakom rozsahu môže mať porovnateľné dôsledky s dôsledkami
zavedenia 8% odvodu, na ktoré týmto v celom rozsahu odkazujeme. Dovoľujeme
si tiež upozorniť na skutočnosť, že poistný odvod bol zavedený výlučne v
tzv. neživotnom poistení, daň z poistenia však zaťažuje aj tzv. životné poistenie.
Z pohľadu navrhovaných sadzieb ide teda o výrazné navýšenie oproti súčasnému
stavu. Výrazne citlivo vnímame zavedenie dane z poistenia pri životnom poistení,
ktoré predstavuje dlhodobé poistenie a pri ktorom si ho občania uzatvárajú pre
prípady svojej osobnej nepriaznivej životnej situácie. Akékoľvek negatívne trendy
v životnom poistení (aj v súvislosti so situáciou na finančných trhoch
v posledných rokov), môžu mať pre tento typ poistenia ďalekosiahle následky.

Nesprávne nastavenie výšky poistného v neživotnom poistení môžu klientov viesť
k poškodeniu dlhodobo budovaných poistných vzťahov, so stratou dôvery klientov
v tento typ poistenia.

2.

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:

§ 2 - navrhujeme doplniť o bod e):
e) dňom prijatia platby poistného sa rozumie deň, kedy bola poistná suma
pripísaná na účet poisťovateľa; v prípade nepripísania poistného na účet
poisťovateľa z akéhokoľvek dôvodu sa za deň prijatia platby poistného
rozumie deň, kedy bola platba poistného z akéhokoľvek dôvodu účtovne
zaevidovaná ako prijatá.
a zároveň § 5 ods. 1 písm. b), c), ods. 2, ods. 3 a ods. 6, § 6 ods. 2, § 6
ods. 3, § 14 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 1 písm. c) – navrhujeme v celom
rozsahu vypustiť
Zdôvodnenie: Navrhovaná úprava možnosti výberu spôsobu vzniku daňovej
povinnosti zavádza podľa nášho názoru zbytočne komplikovaný systém. Takáto
rôznosť otvára možnosť vzniku neprehľadnosti a nefunkčnosti celého systému.
Ak má byť poistná daň zavedená, odporúčame vytvoriť jednoduchý a prehľadný
spôsob výberu dane z poistenia. Ak definícia prijatia platby poistného môže
v praxi vykazovať rôzne možné interpretácie, je potrebné sa zamerať
v komunikácii s finančným trhom na jej čo najpresnejšie zadefinovanie.

3.

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:

§ 4 ods. 2 – navrhujeme preformulovať nasledovne:
(2) Ak je poistná zmluva uzavretá medzi poistníkom a viacerými
poisťovateľmi, platiteľom je každý poisťovateľ samostatne v rozsahu
svojho podielu na sume prijatého poistného z poistnej zmluvy.
Zdôvodnenie: Spolupoistenie predstavuje zo svojej podstaty rozdelenie rizika
na viaceré poisťovne z dôvodu, že jedna poisťovňa dané poistné riziko nedokáže
z akýchkoľvek dôvodov poistiť v rámci svojich poistných alebo zaistných kapacít.
V praxi sa spolupoistenie uplatňuje najmä u tzv. veľkých poistných rizikách, kde
poistné môže dosahovať desiatky tisíc eur. Viazanie finančných prostriedkov
v zmysle navrhovaného modelu bude jednak diskriminačné na jednotlivé
poisťovne, zároveň je účtovné viazanie takýchto finančných prostriedkov na dlhšiu
dobu problematické pre menšie poisťovne alebo poisťovne, ktoré sa
na spolupoistení podieľajú výrazne menšou časťou. Nie je tiež zrejmé, ako by
takéto de facto vzájomné ručenie fungovalo v praxi, najmä pri rôznej forme
možnosti úhrady poistného, ak takýto spôsob naďalej ostane v zákone.

4.

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:

§ 7 ods. 1) – navrhujeme doplniť možnosť zvýšenia poistného
a zároveň § 7 ods. 2 ) – navrhujeme doplniť možnosť zníženia poistného

Zdôvodnenie: V praxi nie je možné vylúčiť akékoľvek posuny súvisiace s výškou
poistného súvisiace s nastavením poistnej zmluvy napr. z dôvodu škodovosti
klienta a pod., na základe čoho navrhujeme nechať rozšírenú možnosť upravovať
daň z poistenia nielen v rámci jej zníženia v zmysle ust. § 7 ods. 1, ale aj
zvýšenia v zmysle ust. § 7 ods. 2.

5.

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:

§ 14 – navrhujeme doplniť o odsek 3):
(2) Poisťovateľ je oprávnený jednostranne bez súhlasu poistníka navýšiť
poistné na poistnej zmluve v rámci platby poistného po 30. septembri
2018 o výšku dane bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia poistnej zmluvy
vyplývajúce zo zmluvných dojednaní alebo všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Zdôvodnenie: V rámci prechodných a záverečných ustanovení by jednotlivé
poisťovne mali mať legálnu možnosť daň z poistenia zarátať aj do súčasne
platných poistných zmlúv týkajúcich sa jednotlivých klientov. V prípade
nemožnosti legálneho zarátania sa poisťovne vystavujú právnej neistote, akým
spôsobom daň z poistenia zarátať do poistných výpočtov súčasne platných
poistných zmlúv.

6.

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:

§ 5 – navrhujeme doplniť o odsek 7):
(7) Poisťovateľ je povinný daň vyznačiť
vzťahujúcom sa k poistnej zmluve.

na

predpise

poistného

Zdôvodnenie: Transparentnosť zavádzania novej dane vyžaduje, aby jej výška
bola zverejnená v rámci každej uzatváranej poistnej zmluvy tak, aby bol klient
o tejto skutočnosti jednoznačne a prehľadne informovaný.

7.

ZÁSADNÁ PRIPOMIENKA:

§ 2 bod 1 písm. a) - navrhujeme preformulovať nasledovne:
1. poisťovňa,1) poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne
z iného členského štátu2) a pobočka zahraničnej poisťovne3)
Zdôvodnenie: Zahraničná poisťovňa nie je v žiadnom právnom vzťahu pre účely
platenia dani z poistenia so Slovenskou republikou. S prihliadnutím na túto
skutočnosť Slovenská republika zavádza voči zahraničnej poisťovni špeciálny
režim platenia dane z poistenia cez poistníka alebo osobu, ktorej sú náklady na
poistenie preúčtované.
S úctou
Ing. Michaela Kristiníková
prezident
Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve

