Vážený pán predseda,
vážení členovia ústavnoprávneho výboru,
vážené dámy, vážení páni,
dovoľte najskôr pánovi predsedovi Ústavnoprávneho výboru NR SR JUDr.
Róbertovi Madejovi, PhD. veľmi pekne poďakovať za možnosť vystúpenia na
zasadnutí Vášho výboru k parlamentnej tlači 1581, ktorou sa mení a dopĺňa
zákon o dani z príjmov.
Požiadal som ho o prijatie v súvislosti s novelizáciou zákona o dani z príjmov
nielen preto, že Slovenská lekárska komora, ktorá ako organizácia profesijnej
samosprávy zastupujúca 25 tisíc v komore registrovaných lekárov
vykonávajúcich lekárske povolanie na Slovensku, ale aj ako organizácia
vykonávajúca na základe zákona o poskytovateľoch prenesený výkon štátnej
správy v oblasti regulácie zdravotníckeho povolania lekár, uplatnila k návrhu
zákona o dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní zásadné
pripomienky, ktoré s nami vtedy a vlastne dodnes nikto riadne neprerokoval
a konštruktívne sa nimi nezaoberal a tuto vidíme možnosť ich opätovne uplatniť
a tak
zastaviť
diskrimináciu
a nadbytočnú
legislatívnu
perzekúciu
zdravotníckych pracovníkov na Slovensku, ktorej sme svedkami v období
posledných rokov.
Požiadal som o prijatie aj preto, že ako možno viete, Slovenská lekárska
komora tiež 30. apríla 2015 obrátila na generálneho prokurátora SR JUDr.
Jaromíra Čižnára s požiadavkou na začatie konania o vyslovenie nesúladu
ustanovení platného zákona o dani z príjmov upravujúcich zdaňovanie
peňažného a nepeňažného plnenia prijatého zdravotníckymi pracovníkmi
s Ústavou SR a zastavenie ich účinnosti.
Znamená to teda, že z pohľadu Slovenskej lekárskej komory, ale aj z pohľadu
Slovenskej lekárskej spoločnosti, máme za to, že z hľadiska celospoločenského
záujmu, ktorý by mal nepochybne sledovať každý predkladaný návrh zákona,
považujeme tento návrh, ktorý máte dnes posúdiť a rozhodnúť o ňom, ale už aj
platný zákon o dani z príjmov za diskriminujúci zdravotníckych pracovníkov
v porovnaní s inými nezdravotníckymi pracovníkmi.
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V prvom rade vidíme problém v tom, že okruh osôb, ktorých sa týka a toto slovo
by som rád zdôraznil, čiže už v tom vidíme spomínanú diskrimináciu - odlišné zdaňovanie príjmov oproti iným daňovým subjektom definovaný nie na základe
definície konkrétneho príjmu, ale na základe príslušnosti daňového subjektu
k istej skupine – konkrétne ku skupine zdravotníckych pracovníkov
vykonávajúcich zdravotnícke povolania.
Ďalej považujeme za nesprávne, že táto skupina je okrem zdaňovania príjmu,
o ktorom nie je vždy isté, či bola jeho skutočným príjemcom alebo ho prijala
(napríklad rozpočítanie príspevku farmaceutickej firmy, ktorá prispela na
odborné podujatie, ale ktorého súčasťou je aj rozpočítanie nákladov na
jednotlivých účastníkov na jej reklamný stánok v priestoroch, kde sa odborné
podajatie uskutočňuje, alebo rozpočítanie príspevku na vyhotovenie
a rozmiestnenie reklamy farmafiriem na účastníkov odborného podujatia
a podobne), ktoré potom zdaní zdravotnícky pracovník, aj keď ich vlastne
nepožadoval a nechcel, ale len musel strpieť, aby mohol vzdelávanie
absolvovať.
Zdravotníckym pracovníkom ale aj organizáciám zabezpečujúcim ich sústavné
vzdelávanie vadí aktuálne nadbytočné administratívne zaťaženie súvisiace
s potvrdzovaním prijatého peňažného a nepeňažného plnenia, pri ktorom je pri
viacerých sponzoroch odborného podujatia veľmi problematické vydať
potvrdenie zodpovedajúce skutočnosti, náklady na ich vyhotovovanie
a doručovanie častokrát prevyšujú náklady na samotné vzdelávanie a v prípade,
že by bola prijatá novela zákona o liekoch v takej podobe, ako sme ju videli
v medzirezortnom pripomienkovom konaní, vyžadovalo by to aj doplnenie
ďalších personálnych kapacít, na čo v týchto organizáciách nie je ale k dispozícii
dostatok finančných prostriedkov.
Ďalšie dôvody, prečo novelu vnímame ako diskriminačnú sme uviedli aj
v návrhu pozmeňujúcich návrhov poslanca, ktorý Slovenská lekárska komora
vypracovala v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou.
Vážený pán predseda, vážení členovia ústavnoprávneho výboru,
dovoľte, aby som Vás informoval, že platný zákon o dani z príjmov ako aj zákon
o liekoch pôsobí v situácii, kedy štát nijako neprispieva na sústavné vzdelávanie
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zdravotníckych pracovníkov, napriek tomu, že im túto povinnosť ukladá
zákonom, zo skúsenosti Slovenskej lekárskej komory aj Slovenskej lekárskej
spoločnosti od roku 2011 pôsobí demotivačne na ich účasť na odborných
podujatiach, akokoľvek sú odborne garantované a kvalitné, nadbytočne zaťažuje
zdravotníckych pracovníkov a organizátorov vzdelávacích podujatí a odpútava
ich od toho, čo je pri organizácii tak obsahove náročného vzdelávania podstatné,
spôsobuje menší záujem prednášajúcich zaoberať sa lektorovaním, odbornou
alebo vedeckou garanciou vzdelávacieho podujatia a obávame sa, že pôsobí
nenávratne devastačne na vydávanie odborných časopisov (v poslednom období
zanikli 2 dôležité na Slovensku vydávané lekárske odborné časopisy a hrozí
zánik ďalších), čo v konečnom efekte povedie k zníženiu informovanosti
odborníkov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom na
Slovensku, čo iste nie je v celospoločenskom záujme.
Preto sa vážený pán predseda a vážení členovia Ústavnoprávneho výboru NR
SR uchádzame o to, aby ste návrh na zrovnoprávnenie zdravotníckych
pracovníkov s ostatnými daňovými subjektmi v platnom aj navrhovanom zákone
o dani z príjmov pretavený do podoby pozmeňujúceho návrhu prijali
a odporučili ho aj na schválenie v pléne Národnej rady SR. Bol by to pre väčšinu
zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich svoje povolanie na Slovensku
dôležitý signál, že skutočne záleží na tom, že sú ešte stále tu a snažia sa svoje
vykonávať svoje povolanie vykonávať čo najlepšie, napriek nízkym platom na
nie celkom dobrým pracovným podmienkam a že záleží viac na tom, čo sa na
sústavnom vzdelávaní naučia, ako na tom, akú hodnotu malo občerstvenie, ktoré
prijali na vzdelávacom podujatí a či zdanili a potom ešte aj oznámili zdanenie
tých 10 € priemerne na deň pripadajúcich im bežných prípadoch v skutočnosti
na pohostenie.
Ďakujem Vám za pozornosť!
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