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64. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(24.6.2021) 

Účastníci stretnutia: 

MF SR  – Eduard Hagara (EH), Michal Havlát (MH), Marcel Klimek (MK), Juraj Cenker (JC) 
NBS  – Branislav Reľovský (BR), Martin Nevický (MN), 
Tatra banka  – Juraj Valachy (JV) 
KRRZ  – Matúš Kubík (MK2), Marián Šaling (MŠ) 
SLSP  – neprítomní 
Unicredit  – Ľubomír Koršňák (LK) 
VUB – Michal Lehuta (ML) 
ČSOB  – neprítomní 
Infostat – neprítomní 

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

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

Výbor začal aktuálnou prognózou daňových a odvodových príjmov na roky 2020 až 2024, ktorá vychádza z júnovej 

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

 Počas prezentácie prognózy DPPO sa MK pýtal doplňujúce informácie ohľadne podaných daňových 

priznaní, a či pri predikcii bola zohľadnená motivácia odkladať daňové priznania. Diskusia bola aj 

o veľkosti strát po aktuálnej kríze v porovnaní s rokom 2009. Prognóza straty pri DPPO je 2,5 miliardy eur, 

keď počas predošlej krízy v roku 2009 to bolo 4,4 mld. eur. 

Reakcia IFP:  Odhadujeme, že sa podalo 150 z 260 tis. priznaní. KRRZ (MŠ) doplnila, že v porovnaní 

s rokom 2019 sa jedná cca. o 55 % objemu DPPO. EH: Ak sa bude dobre vyvíjať, celkový objem strát 

bude 2,5 mld. Umorovanie strát sa nedotkne DPPO tak výrazne, ako v 2009. 

 

 Účastník (BR) počas prezentácie prognózy DPH poznamenal, že na rozdiel od predošlej krízy EDS 

neklesla tak výrazne možno aj vďaka zavedeniu eKasy. Ďalší účastník (MK) doplnil, že pravdepodobne 

ak by kríza nenastala (scenár NPC), EDS v roku 2020 by stúpla. 

Reakcia IFP:  EDS bola stabilná na rozdiel od roku 2009. FS už funguje lepšie ako v roku 2009. Ak dôjde 

k zvýšeniu EDS v čase, bude sa postupne zapracovávať.  

 

 Počas prezentácie prognózy spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov účastník (MK2) 

poznamenal, že zvyšovanie cien na balenie sa deje kontinuálne. Rast sadzieb dane však asi umožnil 

jedno väčšie zvýšenie ceny pre predajcov. 

 Počas prezentácie prognózy príjmov z predaja emisných kvót sa účastník (ML) zaujímal, či je znižovanie 

kvót Európskou komisiou predvídateľné. 

Reakcia IFP:  Plán vypláva z Agendy 2030. Treba to vnímať ako plánované sprísnenie emisných kvót do 

roku 2030. Snažíme sa tieto opatrenia komunikovať s MŽP, ale dozvieme sa to až, keď je to už schválené. 

 

 Pri prezentácii prognózy výdavkov na dávky v nezamestnanosti mal účastník (MK) návrh na ďalšie roky 

zakomponovať „kurzarbeit“ ako novú prognózovanú dávku. 

Reakcia IFP: JC: Na zváženie do budúcna ako pristúpiť ku kurzarbeitu. Kurzarbeit sa bude 

pravdepodobne vyplácať z fondu, aj keď ide od dávku z ÚPSVaR. Podľa dát z Nemecka je čerpanie 

kurzarbeitu veľmi malé. Platí to rovnako aj pre iné podobné opatrenia, za ktoré ÚPSVaR vyplácal dávky 

za normálne (predkrízové) roky. 
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 Pri prezentácii prognózy výdavkov na pandemické nemocenské dávky mal účastník otázku, či bol do 

prognózy premietnutý COVID semafor tak, ako bol schválený, nakoľko mal pôvodne viacero variantov. 

Tiež sa spýtal, či je do prognózy premietnutá aj tretia vlna COVID-u. 

Reakcia IFP:  EH: Prognóza by mala odzrkadľovať schválenú verziu COVID semaforu. Údaje na 

zobrazovanom grafe sú základný scenár (podľa makroprognózy), v ktorom nie ja zahrnutá tretia vlna. 

 Počas prezentácie prognózy výdavkov na materské dávky sa účastník (MK) informoval, či má IFP v pláne 

prognózovať aj tehotenské dávky na nasledujúce roky. 

Reakcia IFP:  EH: Plánujeme to, avšak zatiaľ sú k dispozícii dáta iba za jeden mesiac. ML: Mohla by byť 

tehotenská dávka prediktorom pre materské? 

Reakcia IFP: Materské sú relatívne stabilné. Neistota vyplýva len z čerpania materskej dávky u otcov, kde 

vstupujú viaceré faktory ako homeoffiice atď. 

 Na záver prezentácie mal účastník (ML) doplňujúcu otázku, či je scenár tretej vlny súčasťou prognózy iba 

na výdavkovej, alebo aj na príjmovej strane. 

Reakcia IFP:  EH: Scenáre sú zohľadnené aj na príjmovej strane. 

 

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

NBS: 

 BR: Člen prognózu hodnotí realisticky, najmä v daňovej oblasti. Od posledného výboru sa odhady IFP 

a NBS výrazne zblížili. NBS však očakáva, že korporátna daň má šancu na výraznejší rast už tento rok, 

nie nasledujúci, vďaka dobrému zotaveniu ekonomiky a vplyvu eurofondov. NBS prognózu výdavkov 

nemajú ešte sfinalizovanú. V niektorých položkách majú nižšie výdavky, ale rozdiel nie je výrazný. 

 MN: Člen sa pýtal na profil dani z poistenia a prípadné jednorazové položky.  

Reakcia IFP:  7 miliónov eur z dani sa prenieslo do roka 2021. 

Tatra banka: 

 JV: Sme prekvapení, že budeme mať na daniach o miliardu viac. Aké je vnímanie IFP/MFSR čo bude 

ďalej. Bude deficit nižší?  

 Reakcia IFP:  EH: Je to výnimočná situácia, ale podobné prírastky boli aj v časoch 2015-2019 kvôli 

rastúcemu makru. Odhad deficitu by mal byť nižší, prebiehajú mesačné monitoringu na úrovni MFSR. 

Dodatočné príjmy samozrejme majú vplyv aj na štrukturálne saldo a nie je zárukou, že ďalšie výbory 

neskorigujú výšku dodatočných príjmov na nižšie úrovne.  

 JV: Člen prognózu hodnotí realisticky. 

Unicredit: 

 LK: Člen prognózu hodnotí realisticky, aj pre dane, aj pre výdavky. Nemajú špecifickú reakciu na 

metodické otázky v rámci otázok k výdavkom. 

KRRZ: 

 MK2: Na margo diskusie o 1 mld. v roku 2021, oproti rozpočtu je suma ešte výraznejšie v dlhom 

horizonte (2 mld. v roku 2023). Naše vnímanie prognózy závisí od toho, čo považujeme za aktuálny 

štatút výboru. Ak je to to, čo si myslíme, tak prognózu daňových príjmov hodnotíme realisticky. Ak sa 

hodnotí samostatne príjmová a výdavková strana, tak príjmovú časť prognózy hodnotíme realisticky, 
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a výdavkovú prognózu hodnotíme konzervatívne (nižšie výdavky KRRZ). Máme odchýlku približne 2,1 

percenta.  

VÚB: 

 ML: Podľa člena by scenár tretej COVID vlny mal byť v baseline, otázne však je, aké budú schválené 

protipandemické opatrenia. 

 Člen obe časti prognózy hodnotí realisticky, nakoľko aj makroprognózu z ktorej daňová a výdavková 

prognóza vychádza hodnotili realisticky. Problémom predikcie je sezónnosť COVIDu a nízky podiel 

zaočkovaných. 

 

Záver: 

Na záver stretnutia vyzval riaditeľ IFP členov Výboru, aby poslali svoje prognózy do 25.6.2021 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 najneskôr do 30.6.2021. 

 
Zapísal: Tomáš Mesároš dňa 24.06.2021 
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