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62. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(11.2.2021) 

Účastníci stretnutia: 

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

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

daňových a odvodových príjmov na roky 2020 až 2024, ktorá vychádza z februárovej makroekonomickej prognózy. 

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

 Korporátna daň je výrazne cyklická, očakávate návrat v strednodobom horizonte k úrovniam roku 2019? 

 Bude mať druhá vlna vplyv aj nad rámec makroekonomických dopadov (behaviorálne zmeny, efektivita)? 

 

NBS (BR, MN) 

 Člen hodnotí prognózu predbežne realisticky. Optimistickejší pohľad majú pri DPPO a DPH.  

 Pri korportánej dani nevidia dôvod na kontinuálny pokles EDS od roku 2022. Súhlasia, že ekonomika bude 

podchladená, ale zdá sa im konzervatívne držať EDS na nezmenenej úrovni. BR sa preto opýtal na dôvod 

takéhoto rozhodnutia. 

 Podobne sa im zdá, že trend rastu efektivity DPH by mal rásť v tempe ako po minulé roky a neočakávajú 

pokles jej rastu v najbližších rokoch. Diskutovali sa predpoklady zapracovania vplyvu D4/R7 a vojenskej 

techniky do DPH. 

 Pri druhej vlne záleží samozrejme od jej dĺžky. Pri krátkom trvaní, nemusí mať signifikantné dôsledky, 

dlhšie trvanie lockodownu by mohol byť pre niektoré podniky problematické. 

Reakcia IFP 

 Stabilná EDS pri korportánej dani je spôsobená nielen podchladením ekonomiky, ale aj umorovaním strát 

z krízových rokov, ktoré sa môže prenášať na dlhšie obdobie, nakoľko súčasná legislatíva umožňuje 

umorovať straty 5 rokov. Zároveň procyklický charakter dane ukazuje, že rastie silnejšie pri silnejší rastoch 

ekonomiky. 

 Nákup vojenskej techniky nemáme zapracovaný v DPH. Ohľadom aktualizácie vplyvu D4/R7 sme 

evidovali platbu v januári, ktorá je zapracovaná do odhadu roku 2020. Celkovo je rozdelenie medzi rokmi 

70 mil. v 2020 a 130 mil. v 2021. 

KRRZ (MŠ, MK) 

 Člen hodnotí prognózu realisticky.  

 Najväčšie riziko je naďalej v korporátnej dani a neistom vývoji makroekonomického prostredia. 

 Z dôvodu časového posunu dát o daňovej povinnosti firiem nepoznáme zatiaľ vývoj korporátnej dane, 

a tým pádom ani nepoznáme reakciu podnikov na krízu. Charakter krízy v roku 2020 je odlišný 

v porovnaní s rokom 2009. Oživenie po druhej vlne môže prísť rýchlejšie, ako sme mohli vidieť v lete 

minulého roka, kde sa ekonomika rýchlo dostala na pôvodnú úroveň.  

 Pri umorovaní strát podnikov majú nižší predpoklad z dôvodu prísnejšej legislatívy strát v porovnaní 

s rokom 2009, ako aj so zníženým predpokladom o stratových firmách. MŠ sa preto zaujímal, aké 

predpoklady sme brali pri umorovaní strát, nakoľko nevnímajú tak výrazný pokles.  
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 Pri efektívnej daňovej sadzby DPPO vnímajú, že by mohol nastať návrat, aj keď môže byť pomalší. 

Pomôcť by mohol aj Fond obnovy v roku 2022. MŠ sa opýtal na vývoj EDS DPPO z prognózy IFP. 

 Pri druhej vlne môže dôjsť k likvidácii podnikov z dôvodu jej dlhšieho trvania. Silnejšie môže byť zasiahnutý 

sektor služieb. 

 MŠ ocenil dlhodobých EDS k veľkým daniam pre lepšiu komunikáciu a lepšie uchopenie prognózy. 

 V marci by sa mal výbor rozšíriť o ďalšie časti. MK sa pýtal na viac informácii. 

Reakcia IFP 

 Ohľadom vývoja EDS pri DPPO neočakávame návrat  v horizonte prognózy. Ekonomika je podchladená 

a podobne aj po kríze v roku 2009 bol návrat EDS pomerne dlhý. 

 Pri zapracovaní strát sme vychádzali z rokov 2009 a 2010, avšak použili sme súčasnú legislatívu odpisu 

strát. Kríza mohla vymazať základ dane, avšak nemusela spôsobiť výrazné straty. Straty môžu byť tlmené 

poskytnutou pomocou a lepším 3.kvartálom minulého roka, naopak negatívne môže pôsobiť nástup druhej 

vlny. Držíme preto predpoklad zo septembra. Budeme aktualizovať po získaní nových dát.  

 Zohľadníme požiadavky na ukazovanie dlhodobých EDS pri významných daniach. 

 Čiastočne boli zmeny ohľadne výborov komunikované na Výbore pre makroekonomické prognózy. 

Začiatkom marca by sa malo konať neformálne stretnutie s členmi, na ktorom sa objasní, o ktoré zložky 

sa rozšíri daňový vybor. Mal by byť predstavený aj základ metodiky a úprava štatútu.  

 

Tatra banka (JV) 

 Člen hodnotí prognózu realisticky.  

 Vývoj korporátnej dane vníma člen skepticky. Napriek tomu, že priemysel nevykazoval medziročne tak 

výrazne poklesy ako sa očakávalo, zrejme nedokáže pokryť výpadok v ostatných sektorov, hlavne 

v službách. DPPO je výrazne cyklická daň a tak aj jej návrat môže byť pomalší. 

 JV sa pýtal aj podiel priemyslu na celkových príjmoch DPPO (cca 28%) 

 Vplyv druhej vlny na ekonomiku závisí hlavne od dĺžky jej trvania. Pri jej predĺžení môže dôjsť k silnejším 

dopadom na ekonomiku a následne na daňové výnosy. 

 JV sa zaujímal o vývoj efektívnej sadzby pri DPFO a domnieval sa, že báza nemusí byť dobre odhadnutá. 

V roku 2020 ukazujeme výrazný vplyv EDS, ktorý neprenáša v takej miere do ostatných rokov.  

Reakcia IFP 

 Proces prenesenia EDS pri DPFO do ostatných rokov je podmienené vyšším výnosom v poslednom 

kvartáli. Pokiaľ by išlo o rast miezd alebo zamestnanosti, je na mieste poznámka, že vyššia EDS by sa 

mala preniesť vo vyššom pomere na zvyšok horizontu. Nárast EDS môže byť spôsobený odmenami v 4. 

kvartáli, čo by indikovalo, že sa neprenáša plný vplyv do ďalších rokov. Tu ide o náš najlepší odhad na 

základe historického správania sa dane a trhu práce. Viac informácii nám poskytnú makro a mikro údaje. 

 

VÚB (ML) 

 Prognózu hodnotí člen predbežne realisticky. 

 Prístup IFP ku korporátnej dani zo strednodobého horizontu vníma ako konzervatívny. Produkčná 

medzera by mala byť 0,5 v roku 2021-22, čo indikuje rýchlejší návrat EDS. 

 Z pohľadu banky vnímajú, že kríza v roku 2020 nemala až tak výrazný vplyv na spotrebu domácnosti, 

mieru úspor a podobne. Dlhšie trvanie druhej vlny ale môže spôsobiť aj zmeny správania, prípadne môže 

mať väčší dopad na zamestnanosť. 

 ML sa zaujímal o vývoj EDS pri DPFO a spôsob jej prenesenia z roku 2020 na zvyšok horizontu. 

Reakcia IFP 



Inštitút finančnej politiky   
 

3 
 

 Makrodáta poukazujú, že v roku 2009 sa output gap zatváral rýchlejšie, ako je tomu teraz a EDS pri DPPO 

klesala. 

 Techniky keď je silný vplyv výnosu DPFO v poslednom kvartáli, tak pomer medzi makrom a EDS môže 

byť ovplyvnený aj chybou odhadu makra. 

 Vplyv prenesenia EDS pri DPFO je vysvetlený v odpovedi pre Tatra banku. 

Unicredit (LK) 

 Člen označil prognózu za predbežne realistickú. 

 DPPO je opätovne najproblematickejšou daňou, hlavne pre jej silnú procykliskosť. LK vníma postupný, aj 

keď veľmi pomalý návrat EDS.  

 Ohľadom druhej vlny taktiež zastáva názor, že pri predlžovaní by mohlo dôjsť k väčším problémom. 

Otázna je podľa neho situácia po skončení pandémie a hlavne po ukončení poskytovaní štátnej pomoci. 

LK vníma riziko, že firmy by mohli začať bankrotovať. 

Slovenská sporiteľňa (KM) 

 Zástupkyňa banky hodnotí prognózu predbežne realisticky. 

 Pri koproátnej dani to vyzerá, že chvíľu bude trvať kým sa navráti pôvodná EDS. DPPO je výrazne cyklická 

daň, ale vníma pozitívne riziko pri priemysle, ktorý sa pomerne udržal počas minulého roka. 

 Vplyv druhej vlny by nemusel byť až tak výrazný, čo sa týka vplyvu na dane, pokiaľ by nebol silnejšie 

zasiahnutý priemysel. Očakávajú, že druhá polka roka by už mohla byť optimistickejšia, ale je tam veľa 

otáznikov.  

ČSOB (MG) 

 Člen predbežne hodnotí prognózu ako realistickú.  

Infostat (BP) 

 Člen predbežne hodnotí prognózu ako realistickú.  

 Pri korportánej dani vníma pozvoľný nárast, avšak nebude až tak rýchly. 

 Pri druhej vlne sa spoliehajú na pozitívne informácie ohľadom očkovania, aj keď uznáva, že negatívnych 

signálov prevláda. 

 

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

12.2.2021 do konca pracovného dňa na nasledovné adresy: eduard.hagara@mfsr.sk, michal.havlat@mfsr.sk.  

Zapísal: Dušan Paur 11.2.2021 
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