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Vyjadrenia riadnych členov Výboru pre daňové prognózy 

konaného 10. februára 2022 

 

NBS 

„NBS hodnotí prognózu príjmov februárového Výboru pre daňové prognózy ako 

realistickú. NBS vníma konzervatívnejšie prognózu daní a odvodov z trhu práce. NBS 

naopak, pristupuje optimistickejšie k prognóze DPH. Pri prognóze dividend NBS 

vníma optimistickejšie výšku dividend vyplatených do štátneho rozpočtu v roku 2022. 

Čo sa týka novej dane z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou 

jadrovým zariadením, NBS vníma v odhade vplyvu na príjmy verejného sektora značnú 

neistotu. Či už je to pri kvantifikácii samotnej dane (ktorá do veľkej miery vychádza z 

arbitrárneho predpokladu vývoja ekonomických nákladov na výrobu elektriny v 

jadrovom zariadení), ako aj v negatívnom vplyve na DPPO (ktorý po zohľadnení 

dodatočných nákladov na spustenie 3. bloku EMO na základ dane Slovenských 

elektrární nemusí sa prejaviť v plnom rozsahu). V neposlednom rade v prípade 

schválenia predmetnej dane samotné plnenie bude závisieť aj od finančnej kondície 

dotknutej firmy. Prognózu výdavkov hodnotí NBS ako realistickú. NBS vníma mierne 

optimistickejšie vývoj nemocenských dávok. Zároveň nemáme pripomienky k 

zápisnici. S poslednou verziou upraveného štatútu súhlasíme.“ 

Kancelária RRZ 

“Februárovú prognózu príjmov VpDP považujeme pri daných makroekonomických 

predpokladoch za realistickú. Predpoklady týkajúce sa novej dane z nadmerného 

zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením preberáme z 

Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, ktorá je súčasťou návrhu schváleného 

na rokovaní vlády SR. S očakávaným výnosom tejto položky sú spojené viaceré riziká 

prognózy. Prognózu výdavkov považujeme pri daných makroekonomických 

predpokladoch za realistickú. S prílohou k štatútu (aktualizovanou tabuľkou) KRRZ 

vyjadruje súhlas.“ 

UniCredit 

„Prognózu IFP hodnotíme ako realistickú a plne sa s ňou stotožňujeme. Súhlasíme so 

zmenami štatútu“ 

ČSOB 

„Prognózu IFP považujeme za realistickú. Stotožňujeme sa s prognózou IFP. Štatút: 

súhlasím.“ 

Slovenská sporiteľňa 

„S Vašou prognózou sa stotožňujeme a súhlasíme so zmenou štatútu.“ 
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Tatra banka 

„Celkové hodnotenie: realistická. Podrobné hodnotenie: Prognózu daní a odvodov 

hodnotíme ako realistickú. Určité negatívne riziko vnímame pri odhade výberu DPH aj 

v kontexte zvýšených cezhraničných nákupov. S novým štatútom súhlasíme.“ 

VUB 

„VÚB považuje predloženú prognózu daňových a nedaňových príjmov, ako aj 

vybraných verejných výdavkov, za realistickú.“ 

Infostat 

„Prognózu daňových a odvodových príjmov prezentovanú na 66. zasadnutí Výboru 

pre Daňové prognózy považujeme za realistickú. Zároveň sa stotožňujeme s 

prognózou IFP. Taktiež súhlasíme so zmenami v štatúte Výboru pre daňové 

prognózy.“ 


