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56. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(12.2.2020) 

 

Účastníci stretnutia: 

MF SR – Eduard Hagara 
NBS – Branislav Reľovský, Martin Nevický 
Tatra banka – Tibor Lörinc 
KRRZ – Marek Porubský, Matúš Kubík 
ČSOB - Marek Gábriš 
UNICREDIT – Ľubomír Koršňák 
Infostat sa ospravedlnili z neúčasti. 
Zasadnutia sa zúčastnili aj analytici Inštitútu finančnej politiky (ďalej IFP) a pozorovatelia Výboru. 
 

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

daňových a odvodových príjmov na roky 2019 až 2023, ktorá vychádza z februárovej makroekonomickej prognózy. 

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

 Memorandová legislatíva: zmena zdaňovania motorových vozidiel  

 Riziko vrátenia platby osobitného odvodu z regulovaného odvodu spoločnosti Eustream : prebieha súdny 

proces, kde došlo k mimoriadnemu odvolaniu 

 Benchmarková revízia Eurostatu („zelená energia“): ako správne vykázať vplyv na daniach a výdavkoch 

do budúcna 

 Štatút Výboru: legislatívne zachytenie zvyšovania daní z nehnuteľností 

 eKasa: rok 2019 bez vplyvu  

 

NBS 

 Prognózu považujú predbežne za realistickú. V porovnaní s IFP je prognóza NBS optimistická, najmä na 

sociálny odvodoch.  

 K vráteniu platby z osobitného odvodu z regulovaných odvetví spoločnosti Eustream majú členovia NBS 

otázky najmä na Finančnú správu. Súd totiž ukončil proces. Rozhodnutie je právoplatné, pokiaľ súd 

nerozhodne o pozastavení rozhodnutia. Finančná správa by aktuálne mala ukončiť daňové konanie alebo 

podať opravný prostriedok. Podľa člena však na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky nie je zatiaľ 

žiadny návrh na opravný prostriedok. V kontexte vplyvov na akruálny výnos člen uviedol akruálny vplyv 

v nižšej sume pretože len 22% plnenia predmetnej platby bolo uznanej Eurostatom v čase jej zaplatenia. 

 Člen doplnil diskusiu o možnom nesúlade medzi makrozákladňou pre DPH a výnosom DPH o skúsenosť 

diskusie so ŠUSR. V minulosti, keď riešili vývoj na trhu práce, zodpovedala situácia na Slovensku v 

kontexte V4. Avšak v prípade konečnej spotreby domácnosti vidí člen výraznejší nesúlad v rámci regiónu. 

 V kontexte benchamarkovej revízie by IFP podľa člena mohlo mať vyššiu ambíciu, nad rámec vplyvov 

„zelenej energie“. 

 Zmena štatútu je legitímna úvaha. Optimálne by bolo mať k dispozícii dostupnú databáza zmien daní 

z nehnuteľností, ktorá by bola východiskom pre zmeny. 

 

Reakcia IFP 

 Súhlasíme s vyššími ambíciami pre správne vykázanie vplyvov daní a výdavkov z benchmarkovej revízie. 

Avšak, zelená energia je najväčšia položka, ktorú potrebujeme prioritne vyriešiť pretože ide o výrazný 

vplyv. 

 Údaje o sadzbách daní z nehnuteľností zbiera súkromná podnikateľská aliancia a zverejňuje ich na svojej 

web stránke https://www.alianciapas.sk/category/dan-z-nehnutelnosti/ 

https://www.alianciapas.sk/category/dan-z-nehnutelnosti/


Inštitút finančnej politiky   
 

2 
 

 

KRRZ 

 Člen výboru označil prognózu ako realistickú.  

 Na korporátnej dani sú viac pesimistický. Naopak DPH vnímajú ako pozitívne riziko, potrebujú však viac 

informácií o fundamentoch spotreby, ktorá prináša aktuálny výnos. KRRZ analyzovala silné plnenie DPH 

v kontexte daň na vstupe a daň na výstupe. Z ich predbežných zistení vyplýva pokles exportu, ktorý je 

neutrálny na DPH a preto by výnos mala vysvetľovať domáca spotreba, čo indikuje nedostatok v 

makrobáze alebo iný faktor, ktorý však individuálne dáta predbežne neindikujú. 

 Možné vysvetlenie aktuálneho vývoja na dani z tabaku môže z časti vysvetľovať reakcia trhu na 

očakávané zvýšenie dane z cigariet z minulého roka, ktoré nakoniec neprešlo v parlamente. 

 Člen sa opýtal či plánujeme vývoj spotreby konzultovať so Štatistickým úradom. 

 Ďalšia otázka smerovala na dynamiku vývoja spotreby benzínu a nafty, ktoré by mohli potenciálne 

vysvetliť zmeny v štruktúre vozidiel. 

 KRRZ predbežne súhlasí so zmenami štatútu, ktoré sa podľa ich názoru budú týkať najmä februárového 

výboru.  

 Člen sa poďakovala za podklad k zelenej energii a tabuľky k rozpočtu. Upozornil však na nesúlad s knihou 

rozpočtu. 

 

Reakcia IFP 

 Vývoj makrozákladne pre DPH sme analyzovali skrze porovnanie s ďaľšími makroekonomickými časovými 

radami, najmä cez mzdovú bázu, ktorý indikuje nedostatky v makrobáze pre DPH. Silné plnenie DPH zo 

záveru roka 2019 sa budeme snažiť vysvetliť najmä na základe dát z individuálnych daňových priznaní. 

 Štruktúru vozidiel pre potreby sledovania dynamiky vo vývoji pohonných hmôt sme hlbšie neanalyzovali. 

Je tu možnosť prepojiť údaje s policajnou databázou. 

 

Tatra banka  

 Člen hodnotí prognózu realisticky bez ďalších pripomienok. 

 

Unicredit  

 

 Člen hodnotí prognózu predbežne realisticky a súhlasí so z úpravou štatútu.  

 Z bankových dát, ktoré majú k dispozícii nevidí vysvetlenie pre silný rast DPH v závere roka 2019. 

 

ČSOB 

 Člen hodnotí prognózu predbežne realisticky. Podobne ako ďalší členovia vníma nesúlad medzi 

makrozákladňou pre DPH a výnosom tejto dane. Trh práce v regiónoch je silný, čo je základný kameň pre 

silnú spotrebu. Člen navrhol aby vhodnejší z členov NBS alebo MFSR otvoril diskusiu k makrozákladni na 

DPH so Štatistickým úradom.  

 

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

14.2.2020 do 12. hodiny na nasledovné adresy: eduard.hagara@mfsr.sk, michal.havlat@mfsr.sk. Zároveň IFP 

pošle členom výboru návrh zmeny štatútu, o ktorom sa bude hlasovať per rollam. 

Zapísal: Jaroslav Bukovina, 12.2.2020 
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