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54. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(19.9.2019) 

 

Účastníci stretnutia: 

MF SR – Eduard Hagara 
NBS – Branislav Reľovský, Martin Nevický 
Tatra banka – Juraj Valachy 
SLSP – Katarína Muchová 
KRRZ – Marek Porubský, Marián Šaling 
ČSOB - Marek Gábriš 
Zasadnutia sa zúčastnili aj analytici Inštitútu finančnej politiky (ďalej IFP) a pozorovatelia Výboru. 
 

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

daňových a odvodových príjmov na roky 2018 až 2022, ktorá vychádza zo septembrovej makroekonomickej 

prognózy. Na záver prezentácie požiadal členov o zhodnotenie prognózy a o vyjadrenie sa k nasledovným 

otázkam: 

 Hodnotenie prognózy a riziká do budúcna 

 Silný rast mzdovej bázy, ktorú nevidno na daniach z práce 

 Balíček opatrení – neistota ohľadom hlasovania v NR SR, snaha mať zosúladený Výbor a rozpočet 

 

NBS 

 Prognózu považujú predbežne za realistickú. Riziká sú skôr na strane makroekonomického vývoja. Vývoj 

odhadu ziskovosti sa zdá členovi optimistický, dôležitú úlohu tu zohrajú faktory ovplyvňujúce ziskovosť, 

hlavne stále vysoké rasty nákladov práce. 

 Nemajú zanalyzovaný vývoji mzdovej bázy. Člen sa vyjadril, že chcú počkať ešte na vývoj v treťom kvartáli 

2019. 

 Čo sa týka legislatívnych zmien, člen by uvítal v prezentácii upozornenie na nejasný status zvýšenia dane 

z cigariet. Uvedomujú si, že v súlade so štatútom by malo byť opatrenie zahrnuté v prognóze. V prípade, 

že bude zmena ohľadne opatrenia, by mal predseda výboru upozorniť členov listom. Ohľadom legislatívy 

na strane tabakových výrobkov sa člen dodatočne spýtal, či bolo opatrenie zohľadnené aj 

v makroprognóze (v inflácií). 

 Člen mal otázku aj na vývoj DPH, hlavne pri položke iné faktory v roku 2019. Zaujímalo ho, o čo sa jedná 

a aký je vplyv. Zároveň položil otázku, aký PPP projekt bol zahrnutý v prognóze. 

 

Reakcia IFP 

 Pre nedostatok času z dôvodu neskorého schválenia legislatívnej zmeny pri spotrebnej dani z tabakových 

výrobkov nebolo toto opatrenie zapracované v inflácii, ktorá vstupovala do septembrovej makroprognózy. 

 Iné faktory pri DPH slúžia na zosúladenie hotovostných príjmov reportovaných vo výkazoch a údajov 

z daňových priznaní. Vplyv je asi 20 mil. eur. Čo sa týka PPP, jedná sa o väznicu v Rimavskej Sobote, 

kde bol presun z 2021 na 2022.  

 

KRRZ 

 Člen výboru označil prognózu ako realistickú. Riziká vidí člen hlavne pri DPPO v kontexte ekonomického 

prostredia kvôli spomaleniu a mzdovým tlakom. DPPO je citlivá na ekonomický cyklus a mzdy 

v ekonomike bývajú rigidné, čo má negatívny vplyv na finálny výnos dane. 
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 Člen výboru pripomenul, že diskusia ohľadom mzdovej bázy sa už v minulosti konala (2016). V súčasnosti 

je ale rozdielna situácia, nakoľko vidíme negatívne previsy daní a odvodov v porovnaní so mzdovou 

bázou. Podľa člena je druhý kvartál 2019 stále v súlade (presun medzi májom a júnom) a na lepšie 

zaujatie stanoviska k vývoju v treťom kvartáli si treba ešte počkať. Je možné, že v treťom kvartáli sa objaví 

aj vplyv rekreačných poukazov alebo nových legislatívnych zmien. Člen sa spýtal, či bola snaha otvoriť 

diskusiu so ŠÚ SR ohľadom nezhôd v mzdovej bázy a výnosu daní a odvodov. 

 Vzhľadom na diskusiu k 13. platu člen poznamenal, že skúmali problém na mikrodátach Sociálnej 

poisťovne. Zaznamenali výrazný nárast odmien v máji, prepad v júni. Člen reagoval na diskusiu 

o uplatňovaní si odmien subjektami, ktoré naň nemali nárok otázkou, či má IFP informácie o tom, o ktoré 

subjekty sa jedná. 

 K otázke neistoty v súvislosti s konečnou podobou novej legislatívy člen uviedol, že súhlasí s postupom 

IFP zahrnúť legislatívnu zmenu v spotrebnej dani z tabakových výrobkov do prognózy v súlade so 

štatútom.  

 

Reakcia IFP 

 Presun odmien z titulu 13. platu očakávame hlavne z konca roka do mája. Tento predpoklad bol 

zohľadnený aj pri prognóze mzdovej bázy a prezentovaný členom Výboru pre makroekonomické 

prognózy. 

 V minulosti bola viackrát vyvinutá snaha otvoriť diskusiu so ŠÚ SR ohľadom nezhôd medzi mzdovou 

bázou a výnosom daní a odvodov. Do mzdovej bázy vstupujú oficiálne údaje o zamestnanosti, mzdách. 

Cieľom snahy je presvedčiť ŠÚ SR, aby využívali pri prepočtoch aj administratívne údaje (mikrodáta 

Sociálnej poisťovne). Uvedomujeme si citlivosť témy v súčasnom období. 

 

SLSP 

 Členka hodnotí prognózu realisticky. Riziká vidí podobne ako ostatní členovia výboru hlavne na strane 

makroekonomického vývoja a vývoja procyklických daní, ako je napríklad daň z príjmov právnických osôb. 

 Prístup k mzdovej báze sa zdá členke konzervatívny. Vývoj mzdovej bázy a príslušných daní z práce je 

dlhodobo v nesúlade, teraz sa zmenila iba pozícia a makrobáza predbieha výnos daní. 

 Ohľadom legislatívnej zmeny pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov by uvítala členka poznámku, že 

legislatíva ešte nemusí byť prijatá. Zároveň sa opýtala či sa ešte do konca roka uvažuje s opatreniami na 

príjmovej strane. 

Reakcia IFP 

 Pre nedostatok času na legislatívny proces už netreba očakávať opatrenia na príjmovej strane. Avizované 

sú opatrenia na strane výdavkov. 

ČSOB 

 Člen hodnotí prognózu predbežne realisticky. Taktiež považuje za rizikový predovšetkým vývoj ekonomiky  

a procyklických daní.  

 Uvítal by spomenúť aktuálny status legislatívy pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov, napr. 

v komentári k daňovej prognóze.  

 

Tatra banka  

 Člen hodnotí prognózu realisticky. Riziko je pre neho pri prognóze ziskovosti, nakoľko je otázny vývoj ako 

na strane príjmov, tak aj výdavkov. Čo sa týka zvoleného profilu ziskovosti, ktorý vstupuje do prognózy 
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dane z príjmov právnických osôb, volil by skôr konzervatívny až pesimistický scenár. Zaujímalo ho ktoré 

odvetvie má pri výnose dane z právnických osôb najväčší podiel. Zaujímal sa aj o výdavkové opatrenia. 

Reakcia IFP 

 Prognóza ziskovosti sa robila cez kombináciu viacerých prístupov, ktoré boli testované na historických 

dátach a dávali uspokojivé výsledky. Čo sa týka podielu na výnose dane z príjmov právnických osôb, tak 

hlavné slovo má priemysel, ktorý tvorí najväčší podiel na zaplatenej dani. 

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

23.9.2019 do 12. hodiny na nasledovné adresy: eduard.hagara@mfsr.sk, michal.havlat@mfsr.sk. 

Zapísal: Paur, Palkovičová, 19.9.2019 
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