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57. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(16.4.2020) 

 

Účastníci stretnutia: 

MF SR – Eduard Hagara, Eduard Heger, Michal Havlát 
NBS – Branislav Reľovský, Martin Nevický 
Tatra banka – Juraj Valachy 
KRRZ – Viktor Novysedlák, Marek Porubský, Matúš Kubík, Marián Šaling 
SLSP – Katarína Muchová 
ČSOB - Marek Gábriš 
UNICREDIT – Ľubomír Koršňák 
Infostat – Branislav Pristáč 
Zasadnutia sa zúčastnili aj analytici Inštitútu finančnej politiky (ďalej IFP) a pozorovatelia Výboru  
 

57. výbor pre daňové prognózy zahájil riaditeľ IFP Eduard Hagara. Výbor sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu 

konal prostredníctvom online videohovoru. Riaditeľ IFP predstavil členom Výboru aktuálnu prognózu daňových a 

odvodových príjmov na roky 2019 až 2023, ktorá vychádza z aprílovej makroekonomickej prognózy. Na záver 

prezentácie požiadal členov vyjadrenie sa k nasledovným otázkam: 

 Hodnotenie prognózy a jej riziká. 

 Poukazujú bankové dáta na zmenu správania subjektov? 

 Očakávate väčšiu optimalizáciu ako reakciu na krízu? 

 Riziká novej legislatívy a posunutých splatností? 

 

NBS 

 Prognózu hodnotia predbežne za realistickú pri danej neistote.  

 Člen mal otázky skôr technického charakteru. Zaujímalo ho, ako zohľadňuje trendová čiara pri DPH 

legislatívnu zmenu zvýšenia sadzby o 1%.  

 Člen chcel vedieť, ako sú zapracované opatrenia na trhu práce. Podľa neho boli v makroprognóze 

vykázané cez sociálne dávky (D6) a nie cez kompenzácie (D1). Tým pádom by tam nemali byť 

zapracované makrobáze pre dane a odvody. Z náhrady mzdy vo forme dávok by sa mali platiť dane 

a odvody. 

 Pýtal sa, ako sme pristupovali ku kvantifikácii možného odpustenie sociálnych a zdravotných odvodov. 

 

Reakcia IFP 

 EDS pri DPH je očistená o legislatívne zmeny, preto uvedená zmena v sadzbe dane nepôsobí na jej vývoj. 

 V makroekonomickej prognóze trhu práce sú plne zohľadnené opatrenia. Samotné zapracovanie 

kurzarbeitu je cez mzdovú bázu podľa percenta náhrady, OČR/PNky cez disponibilný príjem pričom mzda 

by mala byť ponížená. 

 Pri kvantifikácii odkladu sociálnych a zdravotných odvodov sme vychádzali z mikro dát Sociálnej 

poisťovne a zo sektorovej matice NACE kódov, ktorá zohľadňuje dotknuté subjekty. Následne bol fiškálny 

vplyv očistený o ostatné opatrenia, aby sme zostali konzistentní. 

 

KRRZ 

 Člen výboru označil prognózu ako realistickú pri danej makroekonomickej prognóze. Taktiež použili 

podobnú metodiku a inšpirovali sa vývojom v roku 2009. 

 Za najvýznamnejšie riziko považuje člen vývoj v makroekonomickom prostredí, kde vládne neistota 

ohľadom toho, čo sa bude v nasledujúcom období diať. Zároveň okrem klasických rizikových faktorov, ako 
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sú vývoj korporatánej dane a DPH, vidí riziko hlavne v hotovostných príjmoch. Výpadok príjmu zaznamená 

nielen štát, kde to bude mať dopad na deficit a likviditu, ale aj obce a VÚC, ktoré sú odkázané na výnos 

dane z príjmu fyzických osôb. 

 V najaktuálnejších údajoch o výnosoch daní zatiaľ vidia minimálne zmeny aj z titulu krátkosti trvania 

pandémie. Konštatovali, že z pohľadu dát sú ešte slepí. Chýbajú im údaje z titulu odkladu daňových 

priznaní. V rámci pripravovania opatrení navrhovali podanie daňových priznaní bez nutnosti zaplatenia, 

aby sme mali aspoň informácie o subjektoch za rok 2019. 

 Z pohľadu optimalizácie člen podotkol, že podobne ako v roku 2009, tak aj teraz existuje riziko, že subjekty 

budú mať tendenciu optimalizovať. Efekt optimalizácie ale môže byť menej výrazný aj z dôvodu lepšej 

činnosti FS SR.  

 

Reakcia IFP 

 Podanie daňového priznania bez nutnosti zaplatenia by prinieslo viac dát. Pri nastavovaní opatrenia 

odkladu daňových priznaní sa ale prihliadalo na zníženie administratívnych nákladov, ktoré sú spojené 

s podaním priznania. 

 

Slovenská sporiteľa 

 Členka hodnotí prognózu realisticky pri danej rizikovej situácii. 

 Z pohľadu bankových dát zaznamenali poklesy vo vybraných maloobchodných tržbách (odevy, 

voľnočasové aktivity a iné), naopak silný rast bol pri nákupe potravín a lekárenskom tovare. Výrazne 

poklesy sú v službách, kde sa pohybujú v rozmedzí 80 až 90 % medziročne.  

 V správaní firiem je zatiaľ priskoro na vyvodenie väčších záverov. Subjekty nemajú dostatok informácii 

o poskytovanej podpore a podnikatelia sa skôr rozhodujú aký typ pomoci využiť. S odkladom splátok sa 

stretli u viacerých retailových klientov.  Z bankových dát je tak príliš skoro, aby sa dalo niečo povedať.  

 Členka navrhla, že by bolo vhodné pripraviť informačný portál, ktorý by zhromažďoval všetky informácie 

o možnostiach podpory zo strany štátu a iných organizácii. 

 K optimalizácii nemá čo dodať a vyzdvihla prístup použitý v prognóze.  

 Členka mala otázku k spotrebnej dani z tabaku. Tá pomerne klesla a predpoklad o nezmenených 

spotrebiteľských návykoch nemusí byť pravdivý. Odvoláva sa hlavne na zdravotné motivácie subjektov, 

keďže fajčenie výrazne zhoršuje priebeh ochorenia. 

Reakcia IFP 

 Prognóza tabakových výrobkov zohľadňuje pokles v spotrebe počas prvých mesiacov, avšak koniec roka 

tento výpadok do určitej miery dobehne. Zmeny správania sa pre zdravotné motivácie zatiaľ berieme ako 

riziko. 

Tatra banka  

 Člen hodnotí prognózu realisticky. 

 Podobne ako kolegovia, tak aj oni zaznamenali pokles v tržbách, ktoré vyzerajú byť veľmi nepriaznivé. 

 Pandémia spôsobí trvalý výpadok v HDP a je neisté či ho vôbec dobehneme na horizonte prognózy 

Reakcia IFP 

 Riaditeľ IFP sa spýtal, či disponujú agregátnymi dátami, ktoré by bolo možné poskytnúť za účelom 

lepšieho sledovania vývoja ekonomiky. Zástupca banky potvrdil dostupnosť dát a prisľúbil, že sa bude 

bližšie informovať u vedenia banky ohľadom ich prípadného poskytnutia. 

ČSOB 
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 Člen hodnotí prognózu predbežne realisticky a podobne ako ostatní sa prikláňa k názoru, že epicentrom 

rizika je v tejto prognóze hlavne vývoj makroekonomických ukazovateľov. 

 V bankových dátach vidí ako ostatní členovia pokles v tržbách. U vybraných klientov cítiť mieru ohrozenia, 

čo indikoval aj odklad splátok. 

 Člen sa opýtal na definíciu SME, teda malých a stredných podnikov. Či používame definíciu Európskej 

komisie, ktorá je pomerne široká na domáce pomery.  

 Zároveň sa spýtal na zohľadnenie finančného sektora, hlavne jeho správania sa v rokoch krízy 2009. 

Podotkol zmenu v účtovných štandardoch IFRS, ktorá upravovala vytváranie opravných položiek. Zároveň 

sa zmenila aj politika ohľadom úrokových marží, ktoré sú v súčasnej dobe oveľa nižšie a ponúkajú tak 

menší priestor na kompenzáciu strát, ako tomu bolo v rokoch krízy. 

 

Reakcia KRRZ 

 Člen podotkol, že z hľadiska daňového zákona a daňových výdavkov sú inak nastavené limity, ako je tomu 

v IFRS. 

 

Reakcia IFP 

 Plné uznanie opravných položiek k úverovým pohľadávkam do daňových výdavkov tak ako boli vykázané 

účtovným štandardom IFRS platilo do roku 2007. Od roku 2008 nastalo časové rozloženie daňovej 

uznateľnosti na 20 % v prvom roku, 50 % v druhom roku a 100 % v treťom roku. 

 Pri korporátnej dani sledujeme špecifickú skupinu firiem, tzv. vybrané daňové alebo hospodárske subjekty, 

kde patria firmy, ktoré dosiahli ročný obrat 40 mil. eur viac ako 2 roky po sebe. Subjekty nespadajúce pod 

vybrané daňové subjekty berieme ako SME, kde definícia plne nezodpovedá definícii Európskej komisie. 

 

Unicredit  

 

 Člen hodnotí prognózu predbežne realisticky. Riziko je podľa neho hlavne vo vývoji makroprostredia. 

 Ocenil zohľadnenie cyklickosti daní pri korporátnej dani a DPH. 

 Podobne ako ostatní členovia, tak aj oni vnímajú pokles v tržbách vybraných sektorov. 

Infostat 

 Člen považuje prognózu za realistickú. 

 

 

Na záver stretnutia vyzval riaditeľ IFP členov Výboru, aby poslali svoje prognózy v termíne najneskôr do pondelka 

20.4.2020 do 12. hodiny na nasledovné adresy: eduard.hagara@mfsr.sk, michal.havlat@mfsr.sk.  

Zapísal: Dušan Paur, 16.4.2020 
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