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Silná imunita daní počas pandémie
Prognóza na roky 2020 - 2024

Jaroslav Bukovina, Dušan Paur
Napriek ekonomickému poklesu vplyvom pandémie daňovo-odvodové príjmy za rok 2020
takmer vôbec nepoklesli a v tomto roku už rastú silným tempom podobne ako pred krízou.
Stabilný vývoj daní zo spotreby a trhu práce za rok 2020 dopĺňa aj daň z korporátnych ziskov
s minimálnym medziročným poklesom po zapracovaní takmer všetkých daňových priznaní
za rok 2020. Oživenie hospodárstva v 2021 prinesie robustný 5 percentný rast príjmov aj
napriek spomaleniu ekonomickej aktivity v závere roka počas tretej vlny pandémie.
V ďalších rokoch rast príjmov ešte zrýchli k úrovni 7 % najmä vďaka dočerpaniu EÚ fondov
z končiaceho programového obdobia a z Plánu obnovy. Prognózu výboru opäť rozširujeme,
o nedaňové príjmy z dividend štátnych podnikov a odvodu z hazardných hier.
Medziročný vývoj daní a odvodov
Napokon takmer žiadny
pokles príjmov ...

Už je známy takmer kompletný vplyv1 pandémie na daňovo-odvodové príjmy roku 2020. Zvyčajne
procyklická daň zo ziskov firiem medziročne poklesla v roku 2020 iba o 1 % v porovnaní
s pôvodnými predpokladmi o dvojcifernom poklese. Za udržaním výnosu sú najmä
vybrané sektory ekonomiky, dôležité z hľadiska výberu korporátnej dane, ktorým sa aj
napriek kríze darilo. Korporátna daň tak doplnila stabilný vývoj daní z práce a zo spotreby.
Celkové príjmy z daní a odvodov takmer nepoklesli (-0,1 % alebo -42 mil. eur, Graf 1 a 2),
čo je výrazne menej oproti pôvodným očakávaniam o prepade 6,9 % respektíve 2
miliardy eur. Základom pre pôvodné negatívne očakávania bol približne 7%-ný pokles
daňovo-odvodových príjmov počas krízy 2009.

... a opätovný rast v 2021 Príjmy za rok 2021 stabilne porastú aj napriek pribrzdeniu ekonomiky cez tretiu vlnu
pandémie. Spomalenie hospodárstva zmierni rast daní z trhu práce, kde sa spomalí
tvorba pracovných miest. Pokles spotreby domácností počas tretej vlny plne
vykompenzuje postupný rast vládnych investícií a spotreby. V sektoroch platiacich gro
korporátnej dane nevznikli počas roka 2020 významné objemy strát, ktoré by si firmy
v 2021 umorovali voči daňovej povinnosti (viac k vyhodnoteniu roku 2020 vid Box 1).
Pokrízové oživenie príjmov bude svižnejšie ako v roku 2010, keď ich rast dosiahol
približne 2 %. Od roku 2022 s pokračujúcim oživením, prostriedkom z EÚ fondov a Plánu
obnovy zrýchli medziročný rast príjmov na 7 % (Graf 1).
Graf 1: Príspevky daní a odvodov
k medziročnému rastu (%)

zdroj: IFP, UloziskoIFP

Graf 2: Porovnanie oproti prognóze
v júni (mil. eur)

zdroj: IFP, UloziskoIFP

1 Odklad

daňových priznaní firiem so zahraničnou účasťou do konca septembra už významne neovplyvní korporátnu daň
za rok 2020.

1

Porovnanie oproti poslednej prognóze
Pozitívna aktualizácia
prognózy

Odhadované daňovo-odvodové príjmy na roky 2022 až 2024 na vlne RRP a EÚ fondov rastú
o cca. 0,9 mld. a 1,3 mld. eur (Graf 2). Vyššie príjmy budú plynúť k všetkým hlavným
subjektom verejnej správy. 2 Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy však bude
v skutočnosti o približne tretinu nižší (cca 230 mil. eur každoročne – iné vplyvy v grafe 2),
pretože Európska Komisia v rámci Plánu obnovy bude financovať projekty s cenami bez
DPH. DPH bude financovaná zo štátnej kasy, navýši teda príjmy aj výdavky bez vplyvu na
bilanciu rozpočtu. V roku 2024 rast príjmov spomalí najmä z titulu menšieho objemu EÚ
zdrojov. Úroveň výberu (EDS) na celom horizonte zvyšuje najmä príjmy štátneho
rozpočtu. Plynie totiž prevažne z DPPO po zapracovaní lepších než očakávaných príjmov
za rok 2020 a v 2021 sa pripája aj DPH, kde plnenie predbieha rast ekonomických
fundamentov. Od roku 2023 dodatočné príjmy prináša aj hospodársky rast podporený
prostriedkami z EÚ. Na horizonte rozpočtu nevstupuje do prognózy nová legislatíva,
nakoľko nebol legislatívny proces dostatočne pokročený (legislatíva schválená vládou
alebo v 2. čítaní NRSR), ale došlo k aktualizácií v minulosti prijatých zmien s pozitívnym
vplyvom na rozpočet (Tabuľka 1 v prílohách).
Vývoj hlavných daní a odvodov

Hlavní platcovia DPPO Paralela s predošlou krízou sa nepotvrdila - korporátna daň dopadla nad očakávania a oproti
s nižšími stratami 2019 klesla len minimálne. Viac sa darilo sektorom, ktoré tvoria gro pridanej hodnoty,
a nájdeme tu najväčších platcov dane (Box 1). Napriek spomaleniu hospodárstva sme
preto nevideli procyklický prepad korporátnej dane, silnejší než pokles hospodárstva
podobne ako v kríze 2009. Výraznejšie percentuálne klesli tržby aj daňová povinnosť
v sektoroch reštaurácií, hotelov a firiem z oblasti umenia (Graf 3). Dlhodobý pohľad do
dát však ukazuje, že tieto sektory sa na zaplatenej korporátnej dani nepodieľali výrazným
podielom ani pred príchodom pandémie. Z pohľadu veľkosti firiem, najväčší prepad dane
zaznamenali malé firmy s tržbami do 100 tis. eur. Tie poklesli až o 25 %, no tvoria len malý
podiel na celkovej dani.
Stabilný vývoj aj v tomto Vzhľadom stabilný vývoj korporátnej dane 2020 je otázne, ako silno sa prejaví hospodárske
roku oživenie v 2021 na raste výnosov. Prognóza rastu dane na rok 2021 je preto postavená na
sektorovom pohľade. Ako ukazovateľ ziskovosti sme použili informácie o zmene pridanej
hodnoty na rok 2021, ako aj zmenu tržieb z priznaní DPH. Oba ukazovatele naznačujú
svižný rast na úrovni 7 až 9 %. Do ďalších rokoch očakávame pokračujúce oživenie
podporené aj Plánom obnovy, čo podporí procyklický charakter korporátnej dane. Riziká
vnímame skôr na strane ponukových šokov, hlavne cez nedostatok vstupov v
ekonomike.
Graf 3: Zmena zaplatenej dane firiem v 2020

zdroj: IFP, UloziskoIFP
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Štátny rozpočet, obce a VÚC, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa
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Trh práce v súlade
s prognózou...

Vývoj na trhu práce v druhom kvartáli nepriniesol výraznejšie prekvapenia. Výnos dane z
príjmov fyzických osôb, sociálnych a zdravotných odvodov sa vyvíjal v súlade s júnovou
prognózu. S nástupom tretej vlny sa však očakáva spomalenie na konci roku 2021, čo sa
premieta do nižšieho očakávaného výnosu. Naopak, silnejšie zotavovanie trhu práce v
ďalších rokoch zvyšuje očakávané príjmy. Z legislatívneho nastavenia sa pri dani z príjmov
zrýchľujúca inflácia v rokoch 2023 a 2024 podpíše pod nižší výnos z dôvodu vyššej
indexácie nezdaniteľnej časti základu dane.

... kým výber DPH rastie Silná DPH v druhom kvartáli sa podpísala pod 7 %-ný medziročný rast výnosu a návrat
k predkrízovým hodnotám (Graf4 ). Silnejší rast DPH než bázy reflektuje rast efektívnej
daňovej sadzby (EDS) v súlade s jej aktualizovaným výpočtom za druhý kvartál 3 (Graf 5),
ktorý vstupuje do odhadu DPH na celom horizonte. Pokles spotreby domácností v závere
roka plne vykompenzuje rast vládnych investícií a spotreby, z ktorých sa platí DPH.
Aktivita vlády a prostriedky z Plánu obnovy ešte zvýšia rast DPH4 v období 2022-2024.
Z pohľadu verejných financií však pôjde o neutrálny vplyv na saldo, pretože DPH nie je
preplácaná z Plánu obnovy a má protipoložku na strane vládnych výdavkov.
Graf 4: Skutočné plnenie DPH v 2. kvartáli

Graf 5: EDS rastie

zdroj: IFP, UloziskoIFP

zdroj: IFP, UloziskoIFP

Dane z tabaku nenaplnili Výnos spotrebnej dane z tabakových výrobkov nedosiahol v lete odhadovanú úroveň.
očakávania Jedným z dôvodov je veľké množstvo vrátených cigariet so starou sadzbou, ktoré sa
nepredali (pravdepodobne v dôsledku pandémie) a z ktorých sa firmám vrátila spotrebná
daň. Ďalším dôvodmi pravdepodobne sú nízky počet zahraničných turistov na Slovensku
či zvyšujúci sa podiel bezdymových tabakových výrobkov (BTV) s nižším zdanením na
úkor cigariet. S rastúcim vplyvom BTV súvisí aj aktualizácia vplyvu zvýšenia sadzieb (2021
až 2023) s pozitívnym vplyvom na výnos.
Alternatívne scenáre
Slabšie EÚ fondy
a uzavretie ekonomiky

V scenári lockdownu by daňové príjmy poklesli oproti základnému scenáru približne o 150
mil. eur v tomto roku (Graf 6). Výpadok by sa týkal najmä daní zo spotreby a nižších
ziskov firiem v uzavretých sektoroch.
Druhý alternatívny scenár sa sa pozerá na dopady prípadného nižšieho čerpania zdrojov na
úrovni 70 %5 Menej zdrojov a nižšia ekonomická aktivita by zasiahli najmä spotrebné dane
a dane z trhu práce v období 2023 až 2024 (Graf 6). Pokles zasiahne daňové príjmy
hlavne cez kanál nižšej DPH a cez nižšie odvodové príjmy a dane z príjmu.

3

Prognóza DPH na celom horizonte pracuje s EDS na úrovni 16,09 % ako priemer za posledné 2 kvartály (16,25 a 15,93 %)

4

Takmer 230 mil. eur každý rok

5 V súlade s predpokladmi aktuálnej makroekonomickej prognózy.
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Graf 6: Vplyv alternatívnych scenárov makro vývoja na daňové príjmy (v mil. eur)

zdroj: IFP, UloziskoIFP

Box 1: Lesk a bieda korporátnej dane za rok 2020
Vývoj v roku 2020 nepriniesol očakávaný prepad korporátnej dane, avšak poukázal na
výraznejšie rozdiely v štruktúre firiem. Produktívnych firiem, ktoré platia daň, je
relatívne málo a ide skôr o väčšie subjekty. Práve tieto firmy zaplatili veľmi podobnú
daňovú povinnosť ako v predkrízovom roku 2019 (Graf C). Naopak sektory, ktoré
prepadli, mali dlhodobo relatívne vysoký podiel strát a nízku daňovú povinnosť.
Štrukturálne rozdiely na výnose roku 2020 vnímame na dvoch hlavných frontoch:
veľkostných a sektorových. Obidva poukazujú na rozdiely medzi subjektami.
Sektorový pohľad nám ukazuje, že sa darí firmám s vysokou pridanou hodnotou.
Sektory financií, energetiky a ťažby uspeli aj počas krízy. Vďaka silnej domácej
spotrebe podporil korporátnu daň aj maloobchod. Prepadol sa priemysel, ktorý je
napriek tomu oporou dane s 25 % podielom na celkovom výnose (Graf A, B). Na
opačnom konci sú
sektory ako
umenie, ubytovanie, reštaurácie
a poľnohospodárstvo, kde je pridaná hodnota nižšia. Aj keď 44-percentný prepad
zaplatenej dane v ubytovaní a reštauráciách je výrazný, tento sektor dlhodobo
generoval oveľa viac strát v porovnaní s ostatnými sektormi. Iný pohľad sa ukazuje
cez porovnanie zmeny tržieb a zmeny dane. Sektory ako ubytovanie a reštaurácie,
priemysel ale aj profesionálne služby mali menší pokles tržieb ako bol pokles dane
Otázne je, či v prípade oživenia tržieb dôjde aj k rýchlejšiemu oživeniu zaplatených
daní.
Graf A: Zmena daňovej povinnosti medzi
rokmi 2020 a 2019 (mil. eur, nominal.)

zdroj: IFP, Priznania DP, UloziskoIFP

Graf B: Vzťah poklesu zmeny daňovej
povinnosti a zmeny tržieb (v %)

Zdroj: Priznania DP, IFP, UloziskoIFP

Z pohľadu veľkosti firiem podľa objemu tržieb sa korporátna daň v roku 2020 udržala
vďaka stabilným príjmom od najväčších platcov. Nadnárodné korporácie (veľké firmy)
platili stabilné dane, veľké SME (SMEs s obratom nad 100 tis. eur) dokonca mierne
narástli. Malé firmy (SMEs s obratom do 100 tis. eur) zaznamenali najvýraznejší
4

prepad daňovej povinnosti (Graf C). Tieto firmy pôsobia hlavne v daňovo menej
výživných sektoroch (profesionálne služby, umenie, administratíva). Pokles daňovej
povinnosti pre malé SME bol ale väčší vo všetkých sektoroch v porovnaní so
strednými firmami (Graf D).
Graf C: Pokles dane podľa veľkosti

zdroj: IFP, Priznania DP, UloziskoIFP

Graf D: Zmena daňovej povinnosti po
sektoroch (podľa veľkosti firiem)

zdroj: IFP, Priznania DP, UloziskoIFP

Nedaňové príjmy
6
Viac príjmov podlieha Množinu prognózovaných nedaňových príjmov rozširujeme o dividendy zo štátnych
prognózam IFP podnikov a odvodu z hazardných hier. Ide o významné položky príjmov štátneho rozpočtu
v objeme okolo 600 až 700 mil. eur (0,7 % HDP), ktoré v nemalej miere ovplyvňuje vývoj
ekonomiky. Zohľadnenie hospodárskeho vývoja a hodnotenie ďalších špecifických
predpokladov cez komisiu odborníkov z verejného a súkromného sektora zvyšuje
transparentnosť tvorby rozpočtu (Box 2).

Spomalenie príjmov z Pre rok 2021 očakávame riadne dividendy vo objeme okolo 400 mil. eur, v nasledujúcich
dividend rokoch sa výnos stabilizuje na úrovni 300 mil. eur (Graf 7). Väčšina dividend plynúcich do
štátnej kasy v tomto roku je už známa7 a prognóza na roky 2022-2024 plne zohľadňuje
interné finančné plány firiem. Pokles dividend od roku 2022 je kombináciou nižších ziskov
vybraných firiem a manažérskych rozhodnutí ponechať časť zisku vo firme pred jeho
vyplatením akcionárom.
Pandémia naštartovala
zmeny v odvetví

Vývoj výnosov z hazardných hier sa v tomto roku líši v závislosti od typu hry. Populárne
kurzové stávky a číselné lotérie sa vyvíjajú v súlade s makrobázou a zohľadnením
historickej elasticity (Box 2). Naopak, pokračujúci vplyv pandémie znižuje priestor pre
videohry na termináloch v kamenných prevádzkach, čo spôsobilo pokles počtu
terminálov, za ktoré sa platí poplatok. Z dôvodu neistoty spojenej s vývojom pandémie
očakávame len pomalý návrat počtu terminálov na pôvodné úrovne na horizonte
najbližších troch rokov (Graf 8). Tento pokles plne kompenzuje rozmach online kasín,
vďaka ich dostupnosti prakticky cez mobil, a tento trend ešte umocnil vplyv pandémie
a obmedzenie tradičných hier v kamenných prevádzkach. Silné rasty príjmov
z internetových kasín za obdobie 2020 a 2021 prenášame na celý horizont rozpočtu
(Graf 8).

6

Príjmy z predaja emisných povoleniek a príjmy národnej diaľničnej spoločnosti. Aktuálny komentár nevenuje bližšiu
pozornosť týmto položkám z dôvodu minimálnych zmien v porovnaní s ich poslednou prognózou.
7
Znalosť dividend za 2021 vychádza zo ziskov dosiahnutých za rok 2020, respektíve hospodárskych rokov končiacich
približne v polovici roka 2021.
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Graf 7: Prognóza dividend

*Rozpočet (RVS)
zdroj: IFP, UloziskoIFP

Graf 8: Zmena prognózy odvodu z
hazardných hier*

* porovnanie oproti júnovej prognóze kde hazard
vystupoval ako memorandová položka
zdroj: IFP, UloziskoIFP

Box 2: Rozšírenie prognóz o dividendy štátnych podnikov a odvodu z hazardných hier
Rozšírenie pravidelných prognóz daňových a nedaňových príjmov o príjmy z dividend
štátom vlastnených firiem a odvodu z hazardných hier znamená zrozumiteľnejší,
transparentnejší a presnejší rozpočet. Proces výborov zabezpečuje zverejnenie expertmi
hodnotených prognóz postavených na konzistentných makroekonomických. Odhady sú
transparentne konzultované vo výbore a následne zverejnené. V neposlednom rade,
benefitom prognóz je tiež presnejší rozpočet a reakcia na výhrady v transparentnosti zo strany
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť .

1. Príjmy z odvodu z hazardných hier
Odvod platia prevádzkovatelia hazardných hier 8 , ktorí pôsobia na Slovensku na základe
licencie od Úradu pre reguláciu hazardných hier. Pre prognózu rozdelujeme hazardné hry na:



Hazardné hry prognózované jednotlivo – ide o druhy hier s podielom okolo 90 %
na celkovom výnose. Ide o najmä o kurzové stávky, číselné lotérie a video lotérie.
Ostatné hry prognózované ako jeden celok – menej využívané hazardné hry ako
výherné prístroje, stolové hry a technické zariadenia, internetové kasína a iné.

Výnos kurzových stávok aj číselných lotérií určuje primárne objem vkladov hráčov,
ktorý je v prognóze naviazaný na súčin konečnej spotrebu domácností (KSD)
a historickej elasticity medzi vkladmi a vývojom KSD. Z objemu vkladov pri danej
sadzbe sa platí odvod z hazardných hier. Pri kurzových stávkach je tiež zohľadnená
tzv. výhernosť – podiel výťažku z kurzových stávok pre hráčov v porovnaní s vkladmi
- keďže časť odvodu sa platí z výťažku. Prognóza príjmov z terminálov videohier
pracuje s odhadom počtu terminálov, kde sa platí fixný poplatok za kus. Väčší detail
o prognóze odvodu z hazardných hier obsahuje Manuál prognóz9 na webe IFP.
2. Príjmy z dividend štátnych podnikov
Na Slovensku tvoria príjmy z dividendy priemerne 0,4 % HDP resp. 400 až 500 mil. eur.
Približne 95 % dividend pochádza z piatich veľkých korporátnych skupín. Ide najmä o
strategické podniky v oblasti energetiky a spoločnosti poskytujúce služby verejného
záujmu vo vlastníctve štátu. Zvyšných 5 % príjmov z dividend pripadá na menšie
subjekty vo vlastníctve štátu, respektíve podniky vo vlastníctve obcí (Graf E). Podľa
metodiky národných účtov ESA 2010 sa dividendy delia na riadne dividendy a tzv.
8

Odvodu podliehajú nasledujúce hazardné hry: Lotériové hry, charitatívne lotérie, stolové hry, stávkové hry, hazardné hry na
výherných prístrojoch alebo termináloch videohier alebo na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi alebo na
iných technických zariadeniach (§4, ods. 2 zákona č. 30/2019 o hazardných hrách).
9
https://www.mfsr.sk/files/archiv/74/Prognozovanieprijmovzodvoduzhazardnychhier.pdf
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superdividendy - je to tá časť vyplatených dividend, ktoré sa vyplácajú nad rámec
bežných ziskov. 10
Graf E: Vyplatené dividendy podľa (skupín) firiem (mil. eur)

zdroj: IFP, UloziskoIFP

Zisky firiem sa postupne pretavujú do dividend štátu. Holdingové štruktúry vytvárajú
pomyselný „kaskádový efekt“. Zisk dcérskych spoločností v roku t sa vyplatí
materským spoločnostiam vo forme dividend v roku t+1, čo predstavuje ich výnosy
z finančných činností. Následne v roku t+2 sú tieto dividendy vyplatené z materských
spoločností ich vlastníkom, teda štátu.
Pridaná hodnota prognóz dividend cez odbornú komisiu v rámci výboru spočíva v určení
výsledku hospodárenia ako maximálnej hodnoty pre stanovenie riadnych dividend.
O výplate zisku však vždy rozhoduje valné zhromaždenie. Tieto manažérske
rozhodnutia na úrovni jednotlivých subjektov, teda či a v akej sume budú dividendy
vyplatené, sú odhadnuté na základe praxe predchádzajúcich období a komunikácie
so Sekciou štátneho výkazníctva na Ministerstve financií SR, respektíve priamo so
zástupcami firiem, kde sú zhodnotené ďalšie možnosti ako hotovostná situácia firmy.
Odhady bežných ziskov štátnych firiem a z nich plynúcich dividend poskytuje Manuál
prognóz zverejnený na webe IFP 11 . Výstupy zo zverejnenej metodiky porovnávame
s dostupnými údajmi z finančných plánov firiem. Významné odchýlky budú riešené na
individuálnej báze s cieľom bližšie porozumieť predpokladanému vývoju.
Ministerstvo financií SR v súlade s ústavným Zákonom o rozpočtovej zodpovednosti
aktualizuje a zverejňuje prognózy daňových a odvodových príjmov. Tieto prognózy boli
prerokované na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) 23. septembra 2021.
KRRZ, NBS, Infostat, Tatrabanka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, UniCreditBank a VÚB
označili prognózu príjmov za realistickú.
Viac o daňových prognózach ako aj podkladové materiály je možné nájsť na stránke IFP v časti
Ekonomické prognózy  daňové prognózy.
Detailné údaje o vývoji jednotlivých daňových príjmoch na horizonte prognózy ako aj rozbitie
príspevkov jednotlivých faktorov k aktualizácii prognózy, či podkladové údaje k jednotlivým dátam
v komentári sú k dispozícii na UloziskoIFP .
Materiál prezentuje názory autora a Inštitútu finančnej politiky, ktoré nemusia nevyhnut ne
odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania komentárov Inštitútu
finančnej politiky (IFP) je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické
témy. Citácie textu by sa preto mali odkazovať na IFP (a nie MF SR), ako autora týchto názorov.
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Superdividendové zdroje nie je možné započítať ako akruálny príjem štátu ovplyvňujúci deficit alebo dlh, ale sú podstatné z
hľadiska hotovostného managementu štátu a preto sa prognózujú samostatne.
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https://www.mfsr.sk/files/archiv/12/Prognozovanieprijmovzdividendstatnychpodnikov.pdf
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Prílohy
Graf F: Vplyv makroekonomickej prognózy na aktualizáciu odhadu daní12 (mil. eur)

zdroj: IFP, UloziskoIFP

Graf G: Vplyv zmeny EDS na prognózu daňovo-odvodových príjmov (mil. eur)

zdroj: IFP, UloziskoIFP

Tabuľka 1: Vplyvy legislatívy (ESA2010, v mil. eur) 2020

2021

2022 2023 2024

A ktualizovaná legislatíva

20

42

52

50

48

Úprava sadzieb daní z nehnuteľností cez VZN

17

17

17

17

17

Oslobodenie rekreačných šekov od daní a odvodov

10

10

10

10

11

Zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov

0

8

13

14

14

Oprava základu dane DPH pri dodaní tovaru alebo služby

0

6

6

6

7

15 % DPPO pre firmy s obratom do 100 tis., 21% pre ostatných

4

4

4

4

4

Odklad soc. odvodov v roku 2021

0

2

-1

-1

0

Zníženie hranice na uplatnenie 15% sadzby dane na 49 790 Eur

0

-2

-2

-2

-2

Zmeny v dani z motorových vozidiel

-11

-5

4

4

4

Postupné navyšovanie sadzby do II. piliera

0

0

-2

-5

-8

Ostatné

0

1

1

1

0

Tabuľka 2: Zmena výnosu príjmov NDS a emisných kvót – sept. vs. jún (ESA2010, mil. eur)
kód ESA2010

Uka zovateľ

Prognóza
2021

2022

2023

2024

P.11, D.75

A dministratívne poplatky a iné poplatky - len príjmy NDS

9

2

6

7

D.29F

Poplatok za obchodovanie s emisnými kvótami

0

20

24

26

12

Dane sú zaradené do jednotlivých kategórií podľa toho, ktorý makroekonomický agregát má na ne
najvýraznejší vplyv. SD = spotrebné dane, DPFOpod = DPFO podnikanie, DPFOzč = DPFO závislá činnosť, SD
MO = spotrebná daň z minerálnych olejov, SO= sociálne odvody, ZO= zdravotné odvody.
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