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58. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(25.6.2020) 

 

Účastníci stretnutia: 

MF SR – Eduard Hagara, Marcel Klimek, Eduard Heger, Michal Havlát,  
NBS – Branislav Reľovský, Martin Nevický 
Tatra banka – Tibor Lörincz 
KRRZ – Marek Porubský, Matúš Kubík 
SLSP – Katarína Muchová 
Členovia výboru UNICREDIT a Infostat sa ospravedlnili za neúčasť. 
Zasadnutia sa zúčastnili aj analytici Inštitútu finančnej politiky (ďalej IFP) a pozorovatelia Výboru  
 

58. výbor pre daňové prognózy zahájil riaditeľ IFP Eduard Hagara. Predstavil členom Výboru aktuálnu prognózu 

daňových a odvodových príjmov na roky 2019 až 2023, ktorá vychádza z júnovej makroekonomickej prognózy. Na 

záver prezentácie požiadal členov o predbežné zhodnotenie prognózy a vyjadrenie sa k nasledovným otázkam: 

 Aký dodatočný dopad na príjmy by mala prípadná druhá vlna pandémie? 

 Riziko neznámeho termínu ukončenia mimoriadnej situácie v nadväznosti na posunuté podávanie 

daňových priznaní. 

 Informácie o cezhraničných nákupoch z bankových dát. 

 

NBS 

 Prognózu hodnotia predbežne za realistickú  

 Člena zaujímalo, či je v prognóze DPPO zapracovaný vplyv schváleného balíčka na podporu 

podnikateľského prostredia (tzv. „kilečko“)  

 Člen žiadal bližšie vysvetlenie prečo sa prognózovaný výnos DPPO v ďalších rokoch nezvyšuje v súlade 

s predpokladaným oživovaním ekonomiky. 

 Pýtal sa tiež ako sa premieta revízia uplatňovania 13ho a 14ho platu na dlhodobom horizonte a s akými 

predpokladmi o vyplácaní odmien prognóza uvažuje. 

 NBS považuje neistotu ohľadom budúceho pandemického vývoja za naďalej privysokú na zodpovedanie 

otvorených otázok z diskusie. 

 

Reakcia IFP 

 Momentálne sa s vplyvom schváleného balíčka neuvažovalo. Odhadované vplyvy boli skôr mierne 

negatívne z titulu zvýšených výdavkov na pohonné hmoty. V prípade preukázania zapracujeme pozitívny 

vplyv do budúcna. 

 Vplyv 13-ho platu sme aktualizovali na základe informácií o predbežnom čerpaní od VšZP oproti 

predpokladom. Očakávaný výpadok sme mechanicky znížili na celom horizonte. Riziká do budúcna 

vnímame oboma smermi. Na jednej strane môžu firmy šetriť na odmenách, na druhej strane môže byť 

zvýšená snaha o daňovú optimalizáciu.  

 Výnos DPPO je výrazne cyklický a do budúcna bude rast tlmený uplatňovaním strát zo súčasných rokov. 

 

Tatra banka  

 Člen hodnotí prognózu realisticky. 

 Člen sa pýtal, či bol do prognózy zapracovaný vplyv nárastu rizikových nákladov na ziskovosť bank 

a následne výnos DPPO. 
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 Dáta o cezhraničných nákupoch budú mať primárne kartové spoločnosti, ale pokúsia sa zistiť bližšie 

informácie. 

Reakcia IFP 

 Prognóza explicitne nezahŕňa spomínaný vplyv. Napriek tomu je základný scenár prognózy výrazne 

konzervatívny a zahŕňa tak širokú škálu rôznych rizík. 

 

Slovenská sporiteľa 

 Členka predbežne hodnotí prognózu realisticky. 

 Súhlasí s rizikom vyplývajúcim z  obmedzenia cezhraničných nákupov, ale zatiaľ nemá k dispozícii bližšie 

informácie. 

 Členka sa zaujímala o vplyv na mzdovú bazu z prípadného predĺženého čerpania PN a OČR až do 

septembra, aj v súvislosť s prípadnou druhou vlnou. 

Reakcia IFP 

 Čerpanie PN a OČR vidíme v reálnom čase a zapracúvame tak súčasne dáta. V prípade zásadnej zmeny 

čerpania zapracujeme vplyvy do septembrovej prognózy. 

KRRZ 

 Člen výboru označil prognózu ako realistickú. Ich prognóza je aspoň na krátkodobom horizonte veľmi 

podobná.  

 Člen sa pýtal, či je hodnotenie daní za 2019 už po zohľadnení revízie makroekonomických údajov? 

 Člen navrhol uvádzať predpoklady o EDS aj na prognózovane roky pre lepšiu transparentnosť prognózy. 

 Zapracovanie zrušenia bankového odvodu člen považuje za výrazné riziko, keďže ešte nebolo schválené 

vládou, čo môže vytvoriť precedens aj do budúcna. Napriek tomu súhlasí s prístupom IFP.  

 

Reakcia IFP 

 Áno, hodnotenie daní je už vrátane benchmarkovej revízie. 

 Súhlasíme, že ideme nad rámec štatútu, ale existujú dva dôvody zapracovania zrušenia bankového 

odvodu na celý horizont. Podpísané memorandum vnímame ako verejný záväzok a zároveň sa jedná 

o rozpočtový výpadok.  

 

 

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

26.6.2020 do konca pracovného dňa na nasledovné adresy: eduard.hagara@mfsr.sk, michal.havlat@mfsr.sk.  

Zapísal: Martin Mikloš, 25.6.2020 
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