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65. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(23.9.2021) 

Účastníci stretnutia: 

MF SR  – Eduard Hagara (EH), Michal Havlát (MH) 
NBS  – Branislav Reľovský (BR), Martin Nevický (MN) 
Tatra banka  – Juraj Valachy (JV) 
KRRZ  – Matúš Kubík (MK) 
SLSP  – neprítomní 
Unicredit  – neprítomní 
VUB – neprítomní  
ČSOB  – neprítomní 
Infostat – neprítomní 

Zasadnutia sa zúčastnili aj analytici Inštitútu finančnej politiky (ďalej IFP) a pozorovatelia Výboru. 
 

65. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy zahájil riaditeľ IFP Eduard Hagara. 

Výbor začal predbežným hlasovaním o rozšírení prognózovaných položiek. Prítomní členovia vyjadrili súhlas. 

Výbor ďalej pokračoval prezentáciou aktuálnych prognóz na roky 2020 až 2024, ktorá vychádza zo septembrovej 

makroekonomickej prognózy. Počas prezentácie mali účastníci viaceré otázky na prognózu. 

BR: V minulosti ste o vplyve RRP na DPH neuvažovali? V makroprognóze bol vplyv zahrnutý už v júni, ale akým 

spôsobom ste ho zapracovali dnes? Neznižuje toto ukazovanie vplyv makra? Treba dať pozor na duplicitné rátanie. 

Reakcia IFP: Snažíme sa len o dekompozíciu vplyvu a transparentne ukazujeme aký vplyv z RRP očakávame, 

pretože sa zároveň jedná aj o výdavky štátneho rozpočtu. V číslach je tento vplyv však zakomponovaný ako 

v júnovej prognóze. 

JV: V júni ste ukazovali veľmi nízku spotrebu benzínu počas jarného lockdownu. Ako vyzerala spotreba v lete? 

Reakcia IFP: Na grafoch je vidieť, že spotreba benzínu sa už vrátila na pôvodné hodnoty, nafta je dokonca vyššie. 

JV: Reguluje zdaňovanie BTV nejaká európska legislatíva? 

Reakcia IFP: Existuje smernica, ktorá určuje zdaňovanie podľa obsahu tabaku v kilogramoch. Ten ale nižší ako pri 

bežných cigaretách. 

BR: Prečo nevidíme vplyv presunu od terminálov k online kasínam aj na výnos z hazardu v ďalších rokoch (2023-

2024)? 

Reakcia IFP: Stále sa jedná o medzivýborové porovnanie. Pri medziročných rastoch v ďalších rokoch čakáme 

návrat terminálov na pôvodné hodnoty aj s výhľadom konca pandémie. 

BR: Dividendy sa týkajú širšieho spektra firiem alebo vyčnievajú konkrétne subjekty, napr. SEPS? 

Reakcia IFP: Je v prezentácii. Konkrétne pri SEPS zapracúvame aj manažérske rozhodnutia o znížení dividend. 

BR: Pri 3. vlne očakávate výrazný nárast výdavkov na OČR oproti 2. vlne na začiatku roka, ale makroprognóza 

očakáva menší vplyv na príjmy a spotrebu. Prečo? 

Reakcia IFP: Výdavky na pandemické dávky sú prognózované konzistentné s dátami o očkovanosti a pravidlami 

Covid automatu o zatváraní tried resp. škôl. Do 11 rokov, čo je cieľová skupina detí s nárokom na OČR sa ešte 

neočkuje vôbec. 
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Na záver prezentácie riaditeľ IFP otvoril diskusiu, požiadal o predbežnú reakciu a položil otázky do: 

NBS: 

 BR: prognózu považuje veľmi predbežne ako realistickú vzhľadom na krátky čas na analýz. 

 Pri niektorých dávkach (konkrétne pandemických a nemocenských dávok) sme optimistickejší. 

Nečakáme takú silnú vlnu resp. taký prenos premorenosti do PN/OČR v tomto roku, ale aj na konci 

horizontu očakávame návrat k štandardným hodnotám pri nižších úrovniach. 

 Pri DPPO sme konzervatívnejší. Očakávame, že najmä priemysel nebude schopný pri rastúcich 

nákladoch vygenerovať takú pridanú hodnotu. 

 Pri DPH súhlasíme, že budú revízie. Možno by bolo fajn takúto dekompozíciu ukazovať aj pri EÚ 

fondoch. Dekompozícia EDS nám ale stále nie je jasná a treba ju ešte technicky vysvetliť. 

Reakcia IFP:  RRP je mimoriadny zatiaľ čo EÚ fondy boli tradične súčasťou. Navyše RRP bude 

preplácané bez DPH a DPH treba dorátavať explicitne za každú transakciu. 

 MN: Pri DPPO pozitívne plnenie z 2020 prenášate na celý horizont, ale my nie. Vnímame silnejšie 

negatívne riziká na honci horizontu. 

Reakcia IFP: Prenášame, ale nie celý vplyv pozitívneho plnenia. Ideme na základe sektorovej analýzy, 

kde dokážeme lepšie zapracovať najnovšie dáta. 

Tatra banka: 

 JV: Prognózu vnímame realisticky. Vnímame ale slabý dopyt po firemných úveroch. Preto očakávame, 

že výsledky pri firmách v ďalšom roku nemusia byť až také oslnivé. 

KRRZ: 

 MK: So všeobecnými trendami prognózy sa stotožňujeme. Pri zrážke z dividend môže ísť o jednorazový 

efekt, neprenášame v plnej miere na ďalšie roky. Súhlasíme s rozšírením výboru. O aké ďalšie položky 

sa bude výbor rozširovať v budúcnosti? Údaje o plnení dividend štátnych podnikov žiadame zverejňovať 

po konkrétnych firmách. Očakávame predstavenie daňovej reformy. Predbežne hodnotíme realisticky 

príjmovú aj výdavkovú prognózu. 

 MK k otázkam do diskusie: Pri DPPO sme predbežne mierne nižšie, ale vzhľadom na objem a volatilitu 

dane je to akceptovateľné, skôr upozorňujeme na strop EDS. Prezentovanú dekompozíciu DPH 

vnímame prospešne, v budúcnosti môže byť problematické ukazovať takéto rozdelenie z reálneho 

plnenia. 

Reakcia IFP:  pri dividendách sme sa snažili očistiť o firmy, ktoré vyplatili netradične vysoké dividendy 

prvý raz, rozširovanie výdavkov na celý fond dôchodkového poistenie – invalidné, nedaňové najbližšie 

žiadne, vzhľadom na termín aj keď sa ohlási reforma, nebude s účinnosťou od budúceho roku, nová  

 

Záver: 

Na záver stretnutia vyzval riaditeľ IFP členov Výboru, aby poslali svoje prognózy do pondelka 27.9.2021 do konca 

pracovného dňa na nasledovné adresy: eduard.hagara@mfsr.sk, michal.havlat@mfsr.sk. V tomto termíne by sa 

mali členovia vyjadriť aj k schváleniu písomnej podoby štatútu. Prognóza bude zverejnená pravdepodobne do 

29.9.2021. 

 
Zapísal: Martin Mikloš dňa 23.09.2021 
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