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Mimoriadne zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (per rollam) v novembri 2019 

Ministerstvo financií SR aktualizovalo v novembri 2019 odhad daňových a odvodových príjmov na roky 

2020 až 2022. Dôvodom aktualizácie sú legislatívne opatrenia, ktoré boli aktuálne schválené v NRSR 

a majú nezanedbateľný vplyv na výnos daní a odvodov. Aktualizácia príjmov zahŕňa len vplyvy 

legislatívnych opatrení. 

Aktuálny odhad daňových a odvodových príjmov je oproti prognóze zo septembra 2019 nižší o 20 mil. 

eur pre rok 2020. V nasledujúcich rokoch 2021 a 2022 sa odhad kvôli novej legislatíve zvyšuje o 70 

resp. 32 mil. eur. Uvedené zmeny sú z dôvodu štyroch legislatívnych opatrení: 

Vplyvy novej legislatívy (ESA2010, v mil. eur) 2020 2021 2022 

Legislatívny vplyvy celkom -20 70 32 

1. Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov - posun od 2023 0 0 -50 

 - vplyv na DPFO 0 0 4 

 - vplyv na DPPO 0 0 8 

 - vplyv na sociálne odvody 0 0 -62 

2. Zrušenie zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov -102 -137 -138 

 - vplyv na DPH -17 -23 -23 

 - vplyv na spotrebnú daň -85 -114 -115 

3. Zmeny v osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií 114 239 251 

 - vplyv na osobitný odvod 144 303 318 

 - vplyv na DPPO -30 -64 -67 

4. Opatrenia na podporu mobility práce -32 -32 -32 

 - vplyv na DPFO -17 -17 -17 

 - vplyv na sociálne odvody -10 -10 -10 

 - vplyv na zdravotné odvody -5 -5 -5 

   Zdroj: IFP 

 

Vplyvy novej legislatívy na jednotlivé dane a odvody  (ESA2010, v mil. eur) 

 

Zdroj: IFP 
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1. Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov – posun účinnosti zavedenia z roku 2022 na 2023 

Pozmeňovacím návrhom sa opäť posúva účinnosť preddavkového platenia a následného ročného 

zúčtovania sociálnych odvodov z roku 2022 na rok 2023. Aktuálny výpadok je 50 mil. v roku 2022, 

pričom výpadok môže byť aj väčší vzhľadom na novšie dáta za poistencov Sociálnej poisťovne. 

Uvedený posun má vplyv tak na sociálne odvody, ako aj daň z príjmu fyzických a právnických osôb, 

pretože zaplatené odvody znižujú základ dane. Ročné zúčtovanie malo byť pôvodne zavedené od 

roku 2021 a bolo už raz posunuté. 

2. Zrušenie zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov 

 

Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 obsahoval vplyv zvýšenia spotrebnej 

dane z tabakových výrobkov od roku 2020. Legislatívny návrh zvýšenia spotrebných daní 

z tabakových výrobkov nakoniec nebol predložený na rokovanie NRSR.   

 

3. Zmeny v osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií 

Podľa aktuálneho zákona by mal odvod posledný krát platiť v roku 2020 so sadzbou 0,2 %. Od roku 

2021 neboli rozpočtované žiadne príjmy z tohto odvodu. Aktuálny návrh novely zákona obsahuje 

dve zmeny: 

 Predĺženie odvodu na ďalšie roky, bez udania roku skončenia. 

 Zvýšenie aktuálnej sadzby od roku 2020 z 0,2 % na 0,4 %. 

Uvedené legislatívne opatrenie zvýši príjmy z osobitného odvodu. Zároveň však zníži hospodársky 

výsledok, a tým aj základ dane a daňovú povinnosť pre DPPO.  

4. Opatrenia na podporu mobility práce 

V parlamente je predložená novela zákona o dani z príjmov, ktoré zahŕňa dve zmeny týkajúce sa 

podpory mobility práce, a to: 

1. Rozšírenie nepeňažného plnenia na ubytovanie 

Novela zákona umožňuje poskytnúť zamestnancovi nepeňažné plnenie za účelom zabezpečenia 

ubytovania zamestnanca do výšky 100 eur mesačne, v prípade, ak je zamestnanec u daného 

zamestnávateľa aspoň 24 mesiacov, tak až 350 eur mesačne. Zároveň sa ruší podmienka 

uplatnenia len pre trojzmennú prevádzky, a tým sa rozširuje počet dotknutých zamestnancov. 

2. Skrátenie doby odpisov zo 40 na 6 rokov pre budovy slúžiace na ubytovanie zamestnancov 

Novelou zákona sa zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva aspoň 49 zamestnancov, umožňuje skrátiť 

doba odpisovania pre budovy zaradené v odpisovej skupine 6 zo 40 rokov na 6 rokov. Ide o budovy 

nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou, kde aspoň 70 % obytnej plochy slúži na ubytovanie 

zamestnancov.  Fiškálny vplyv tohto opatrenia nebol kvantifikovaný z dôvodu nedostupnosti dát. 

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) 28. novembra 2019. KRRZ, NBS, Infostat, SLSP, 

Tatrabanka, ČSOB a UniCreditBank označili prognózu za realistickú.  

 

 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/danove-prognozy/55-zasadnutie-vyboru-danove-prognozy-november-2019.html

