
Výbor pre daňové prognózy

Jún 2022



 Zmeny štatútu do budúcna

 Celkový pohľad na príjmy aj výdavky

 Daňovo-odvodové príjmy

 Nedaňové príjmy

 Vybrané výdavky
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Agenda
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Príprava rozpočtu na budúci rok už s výdavkovými 
limitmi

03/2022 -
Schválenie 

pravidla výdavkov
ých limitov v NRSR 
novelou zákona o 
rozp. pravidlách

04/2022 –

Program stability 
prezentujúci indikatívn
e výdavkové limity (bez 
určenia opatrení na ich 

splnenie)

07/2022–

Záväzný výpočet 
výdavkových 

limitov od RRZ na 
2023 a 2024

10/2022–

Vládny návrh 
rozpočtu plne 
rešpektujúci 

záväzné výdavkové 
limity (vrátane 

opatrení)

od 01/2023 –

Plnenie 
výdavkových 

limitov

06/2022 - Dohoda o technickej metodike
výdavkových limitov medzi MFSR a RRZ

Rozpočtové 
rokovania

Na základe 
júnovej 

prognózy
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So zavedením výdavkových limitov treba zvážiť zmeny 
štatútu výborov

 Júnová prognóza rozhodujúca pre stanovenie limitu výdavkov až do ďalších volieb

 Odhad príjmov z júna v zásade určí finálny strop pre míňanie na roky 2023 a 2024 (prípadný
dodatočný nárast odhadu príjmov po júni sa zohľadní v limite len o vplyv novo-prijatej legislatívy)

 V ďalších zasadnutiach výborov by sa malo posunúť hodnotenie realistickosti prognózy na
kvantifikáciu legislatívy, vrátane príp. opatrení s vplyvom na efektívnosť výberu daní (e-faktúra, atď)

 V akom bode legislatívneho procesu sa nové opatrenia zohľadnia – vláda / 2. čítanie NRSR / podpis
prezidentky/a (dilema medzi rozpočtovou flexibilitou a stabilitou)

Návrh na 
zm enu 

št atútu 
Vp DP

Návrh na 
na

neformálne 
pra vidlo
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Zmena štatútu č. 1 - zameranie hodnotenia výboru na 
prijímanú legislatívu

 Návrh IFP: Osobitné hodnotenie celkového vplyvu legislatívnych opatrení zo strany členov
výboru (konzervatívna až optimistická)

 Samostatné hodnotenie realistickosti kvantifikácie novej legislatívy každým členom VpDP - rovnako
ako pri hodnotení celkovej prognóze daní a výdavkov spolu

 Diskusia zameraná na zásadnejšie zmeny v legislatíve - legislatíva sa bude hodnotiť osobitne, len ak
vplyv súhrnnej novej legislatívy spolu vyšší ako 0,05 % HDP / 50 mil. eur (aspoň v jednom roku)

 Vyššia snaha ex-ante kvantifikovať aj opatrenia s vplyvom na vyššiu efektívnosť výberu (E-faktúra,
atď)

Sunset clause: Ak nebude navrhovaný mechanizmus fungovať, prehodnotí sa pri najbližšej príležitosti
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Neformálne pravidlo – zohľadňovanie opatrení v prognóze 
podľa legislatívneho stavu (bez zmeny štatútu)

 Návrh IFP: 1/ pri prvom stanovení limitu IFP zohľadní nové opatrenia minimálne v II. čítaní v NRSR*
2/ pri aktualizáciách výdavkového limitu IFP zohľadní opatrenia schválené vládou (status quo)

30/6 -
Aktualizácia limitu 

- zmenená 
potreba 

konsolidačných 
opatrení)

Príjmové 
opatrenie –

schválenie vládou

Príjmové 
opatrenie – I. 
čítanie NRSR

Príjmové 
opatrenie – II. 
čítanie NRSR

Príjmové čítanie –
III. čítanie NRSR

Podpis 
prezidentky

Septembrový výbor
Návrh rozpočtu na vládu
- V súlade s aktualizovaným výdavkovým limitom a septembrovou prognózou VpDP

Pri bežnej aktualizácii limitu by vláda spravidla nestihla zapracovať nové príjmové opatrenia do návrhu rozpočtu
ak by sa čakalo až na ich schválenie v II. čítaní resp. podpis prezidentky (riadny legis. proces môže trvať vyše 3 mesiace)

30 dní
Kvôli letnej 
prestávke aj 
60 dní

15 dní pá r dní 15 dní O któber/ November?

Spolu môže trvať celý legislatívny proces aj vyše 3-4 mesiace (v lete)

*ak je indikované veto prezidenta/ky, čaká na definitívne schválenie



Čo je nové na príjmoch?
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Hlavné zmeny:

 Nová prognóza makra: vyššie nominálne veličiny vrátane balíčka rodinnej politiky

 Aktualizácia RRP: zreálnenie profilu čerpania na základe výziev

 Aktualizované plnenie za rok 2022: nová EDS na DPH a prvé daňové priznania za korporátnu daň 2021

 Rodinná politika zahrnutá po aktualizácií cez makrovýbor

Riziká:

 Legislatíva: kompenzačné opatrenia ako memorandové položky

 Príjmy za štátne podniky: kombinácia geopolitických rizík a zmien v regulácií

Proces:

 Možná úprava štatútu v nadväznosti na výdavkový limit



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY
Celkový vplyv prognózy voči 
marcovému výboru a voči 
rozpočtu
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 Čistý vplyv oproti prognóze aj rozpočtu je výrazný 
= + 0,9 mld. voči marcu a 2 mld. voči rozpočtu na 
rok 2023

 Výraznejšie rasty príjmov aj kvôli 
inflácii, ale tá má protistranu aj na výdavkoch

 Vyššie príjmy sú čiastočne prechodný jav –> kým 
ich nekompenzujú valorizované dôchodky a iné 
rastúce výdavky, ktoré v prognóze nie sú 
zahrnuté

 Prognóza výdavkov výboru je len časť celku – cca 
20% -25%

Rozdiel oproti marcovému výboru (v mil. eur)

... a oproti rozpočtu (v mil. eur)



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY
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Rozdiel oproti scenáru bez balíka (v mil. eur)
 Zvýšené výdavky okolo 1,1 mld. ročne

 Celkový vplyv na verejné financie 
okolo 0,8 mld. eur

 Cez mierny nárast inflácie po zahrnutí 
rodinného balíčka sa zvýši aj 
valorizácia dávok na rok 2025

Vplyv zahrnutia rodinného balíka

292 369 387
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INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

Prognóza
Daňovo-odvodových príjmov

2021 - 2025



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

... a oproti rozpočtu (v mil. eur)

Porovnanie oproti rozpočtu a 
oproti marcovému Výboru 
(len dane a odvody)
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Rok 2021:

 najmä DPPO – nové informácie z podaných 
priznaní a účtovných závierok na vybraných 
subjektov

Rok 2022:

 Pozitívne efekty nového makra na 2022

 Negatívna úprava DPH v dôsledku zreálnenia 
impulz z Plánu obnovy

Roky 2023 až 2025:

 Prevažuje a zvyšuje sa vplyv 
vyšších makroekonomických báz

Zmeny oproti marcovému výboru (v mil. eur)



Dekompozícia oproti marcu
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Makroekonomické predpoklady (mil. eur) Vplyvy efektívnej daňovej sadzby/ EDS (mil. eur)



Medziročné rasty na 
historických maximách
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Dynamické rasty v každom roku

Podľa faktorov (%, medziročne)
Podľa daní (%, medziročne)



Aktualizácia legislatívy

14

Už vrátane rodinného balíčka

Vplyvy legislatívy na príjmy (ESA2010, v mil. eur) 2022 2023 2024 2025

Spolu 24 5 -2 -9
Sezónni pracovníci (OOP na sociálnych odvodoch) 0 -11 -12 -13

Zmena poplatkov za uloženie stavebného odpadu na skládku 1 2 2 2
Aktualizovaná legislatíva 23 14 7 1

- Oprava základu dane DPH pri dodaní tovaru alebo služby 17 19 20 21

- Postupné navyšovanie sadzby do II. piliera 0 -12 -22 -28

- Ostatné 6 7 10 8

Rodinný balíček - aj nad rámec štatútu výboru (v mil. eur) 2022 2023 2024 2025

Spolu 166 1 191 1 185 1 166

Daňový bonus na dieťa (zahrnuté v hotovosti, v akruále na výdavkoch) 143 544 506 495

Prídavky na deti 23 275 273 264

Voľnočasové aktivity detí 0 372 406 406



 Popis: Od 2021 si dodávateľ, ktorému odberateľ nezaplatil za tovar/službu z dôvodu konkurzu môže požiadať o vrátenie DPH, ktorá 
už bola odvedená štátu

 Na základe EU smernice rieši legislatíva časový nesúlad: DPH sa odvádza na základe vystavenia faktúry, ale reálna splatnosť faktúry 
od odberateľa je zvyčajne dlhšia

 Aktualizácia na základe kontrol FS –> dôvodu zmeny formulára daňového priznania vypĺňajú daňovníci pre opravu základu dane 
nesprávny údaj. Vyplnenie nesprávneho riadku vo väčšine prípadov nemá vplyv na štátny rozpočet

 Z 2500 subjektov bolo skontrolovaných 124 subjektov –> iba 7 prípadov splnilo požiadavku na opravu základu dane (2,5 mil.)

 Predpokladáme dodatočných vplyv pre subjekty, ktoré nepodliehali kontrole a majú nárok na vrátanie DPH
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Oprava základu dane pri dodaní 
tovaru alebo služby



Nový inštitút/dohoda o výkone sezónnej prace

 odpočítateľná položka 50% priemernej mzdy t-2

 výnimka z platenia sociálnych odvodov na starobné poistenie 
a poistenie v nezamestnanosti, ale zároveň nevzniká nárok na 
dôchodok ani nezam. dávku

 časový limit na 520 hodín ročne/ maximálne 8 mesiacov

 Vymedzenie uplatnenia cez odvetvia - poľnohospodárstvo, cestovný 
ruch a potravinárstvo

Nastavenie zákona prináša riziko optimalizácie

 aj "štandardní" zamestnanci môžu mať motiváciu prejsť na 
sezónnu dohodu

 môže dochádzať k celoročnej práci na dohodu (podvody na 
odpracovaných hodinách)

 zníženie odvodov v kombinácii s rodinnou politikou zvyšuje 
motiváciu zneužitia sezónnych dohôd na fiktívne zamestnávanie 
za účelom vyplácania daňových bonusov na deti
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Výhodná sezónna dohoda Odpočítateľná položka na sociálnych 
odvodoch

Fiškálny vplyv v jednotlivých scenároch (v mil. eur, 1. pilier)

2023 2024 2025
0) Pôvodná doložka vplyvov -22 -23 -24

1) Minimálny scenár -6 -7 -7

2) Základný scenár -11 -12 -13

3) Maximálny scenár -65 -69 -76



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

Priame dane



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY
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Daň z príjmov právnických osôb
Vplyvy oproti marcu (v mil. eur)

Medziročný pohľad (v mil. eur)

2021: +363 mil. eur
 Prvé daňové priznanie za rok 2021

 Výrazná pomoc vybraných subjektov

 Oživenie priemyslu, rekordný rok pre financie

2022: +192 mil. eur

 Spomalenie EDS čiastočne zohľadňuje negatívne riziká

2023 – 2024: +241 až +495 mil. eur

 Návrat rastu EDS

 Pozitívny príspevok makra na konci horizontu spolu s 
pozitívnym príspevkom rodinnej politiky na ekonomiku



 Hybridný prístup pri prognóze dane v 2021:

 Veľké subjekty sledujeme samostatne, pričom využívame rôzne zdroje dát (výročné správy, účtovné závierky, mediálne 
informácie, daňové priznania)

 Ostatné firmy odhadujeme podľa tých, ktoré už podali daňové priznanie v rámci sektora

 Korporátna daň vykazuje výrazné „nerovnosti“ v zaplatenej dani:

 10 najvýznamnejších subjektov (z 300 tis.) tvorí cca 16 % dane. 800 najväčších už platí skoro polovicu.

 Najväčší "skokan" US Steel, dobré výsledky bankového sektora

 Väčšia zmena v pri vybranom subjekte vie výrazne ovplyvniť celkový výnos dane. Príkladom je vývoj US Steel, ktoré preberá 
žezlo najväčšieho platiteľa dane po eustream-e
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Mikropohľad do "kuchyne" veľkých firiem Skladanie DPPO na rok 2021



Porovnanie scenárov na rok 2021:

1. Hybridný: +19% medziročný rast (+ 363 mil. eur oproti posl. výboru)

2. Štandardný prístup: +10% (+140 mil. eur)

 HDP bez kompenzácii upravené o procyklickosť

3. Cez podané priznania: +9% (+85 mil. eur)

 Podľa rastu dane z už podaných priznaní dopočítame ostatné

4. Finstat: +25,8% (+557 mil. eur)

 Predbežné údaje: 175 tis. firiem z cca 240 tis.

 Finstat môže byť optimistický smerom nahor - obsahujú 

subjekty s veľkým nárastom dane a vzorka nemusí byť 

reprezentatívna
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DPPO - osobitný pohľad 2021

 Oživenie prichádza napriek tomu, že pokles v 2020 nebol 
výrazný

 Darilo sa hlavne sektoru financií a priemyslu
 Oživenie pocítilo aj gastro, kde sa daň pomaly vracia k 

predkrízovým hodnotám

Medziročné rasty dane vybraných sektorov



Spomalenie EDS na rok 2022

 Nesúlad nákladov a výnosov indikuje zlom v EDS na rok 2022:

 2021: možný rastu tržieb nad rastom nákladov

 2022: firmy neprenášajú vysoký rast nákladov do cien 

výstupov

 EDS kompenzuje vysoký rast v 2021

Predbežné údaje z priemyslu naznačujú spomalenie v roku 2022:

 Otázne, či vybrané subjekty vytrvajú pri vysokej daňovej 

povinnosti

 Rekordný rok 2021 v bankovníctve, otázne ďalšie roky

 Bude chýbať pozitívny input z Plánu obnovy, ktorý sa 

presúva na ďalšie roky

Roky 2023 – 2025: rast EDS zodpovedá procyklickému charakteru dane
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Smerovanie korporátnej dane do ďalších 
rokov Prognóza DPPO na rok 2022 a ďalej

Porovnanie vývoja EDS na DPPO



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY
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Dane z trhu práce:
 Daň z príjmov fyzických osôb

 Sociálne odvody

 Zdravotné odvody

Vplyvy oproti marcu (v mil. eur)

Dekompozícia zmeny na jednotlivé dane

2022: +224 mil. eur
 EDS: -126 mil. eur: výber daní pod úrovňou mzdovej bázy v 

1. kvartáli

 Makro: + 349 mil. eur

2023 – 2025: +745 až +1,2 mld. eur

 EDS: DPFO znižuje negatívny vplyv EDS cez pozitívny efekt 
fiscal dragu do ďalších rokov

 Makro: + 861 mil. až 1,5 mld. eur: silný rast mzdovej bázy 
tlačený nominálnymi mzdami

 Legislatíva:

 Nová legislatíva: zvýhodnenie sezónnych dohôd.

 Navýšenie daňového bonusu na deti: iba hotovostný vplyv na 
príjmy obcí a VÚC



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

Nepriame dane



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY
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Daň z pridanej hodnoty

2022 až 2025: +301 mil. až +1,1 mld. eur

 Rast makrobázy - Na celom horizonte silný rast 
KSD

 Legislatíva - aktualizácia odpočtu základu dane

 Ostatné faktory

 Aktualizácia RRP kvôli nečerpaniu fondov a 
odsúvaniu investícií na neskoršie 
časové obdobie

 Zosúladenie hotovosti a daňových priznaní

Vplyvy oproti marcu (v mil. eur)

DPH z RRP (mil. eur) jún vs. marec
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INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

EDS je vysoká a stabilná
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 Aktuálne: 16,38 %

 Minimálna zmena v porovnaní s marcom

 Dôvody vysokej EDS predstavujú cielenejšie 
kontroly na aktívnych daňovníkov, 
bezhotovostné platby

 Riziko poklesu EDS skrz výraznejšie oživenie 
sektorov, kde boli výraznejšie úniky na DPH, 
otázny je aj návrat k hotovostným platbám

Porovnanie EDS (jún vs. marec)
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INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

2022: Silnejší výnos ako indikuje 
makro
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Scenáre pre aktuálny rok (mld. eur)

 Silné plnenie v Q1, apríli a máji 2022 by 
naznačovalo aj vyššie čísla

 Expertný odhad DPH do konca roka cez

 Medzimesačný rast 1% do konca roka 
(priemerné sezónne očistenie)

 Medziročný rast na základe mesiacov 
neovplyvnených COVIDom (marec, apríl, 
máj 2022)
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INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

Rozdiel oproti marcovému výboru (v mil. eur)

Spotrebná daň z minerálneho 
oleja: +6 až -8 mil. eur
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 Revízia makra znižuje prognózu na celom 
horizonte

 Časť pozitívneho plnenia za február až apríl 
prenášame do vyššej EDS-ky
 Marec bol silný, možné väčšie vyskladnenie z 

dôvodu vojny; rozpustenie v ďalších mesiacoch

 Na 2022 plnenie de facto v súlade, ale riziká na 
oboch stranách



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY
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SD z minerálneho oleja

Vývoj výnosu MO z nafty vs. najazdených km 
kamiónov (medziročný rast v %)

Zloženie ceny nafty k 20.6.2022 (eur/1 l)

Zloženie ceny benzínu k 20.6.2022 (eur/1 l)

Vyskladnenie nafty a benzínu (1 000 l)



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY
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SD z minerálneho oleja

Nafta – zmeny priemernej mesačnej ceny (v %)

Nafta - Cena vrátane daní (eur/1 000 l)

Benzín - zmeny priemernej mesačnej ceny (v %)

Benzín - Cena vrátane daní (eur/1 000 l)



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

Rozdiel oproti marcovému výboru (v mil. eur)

Spotrebná daň z tabakových 
výrobkov: +10 až -5 mil. eur

30

 Revízia makra zvyšuje odhad, zohľadňujemevšak 
iba polovicu (neelasticita fajčiarov)

 Naviac pridávamepriaznivé plnenie 
od marcového výboru

 Medziročný počet vyskladnených cigariet 
aktuálne okolo nuly, ale prepad sa oproti roku 
2021 spomalil

 Množstvo vyskladnených BTV rastie 
medziročne o cca 30 %

 Na trh pribudli dvaja hráči (zatiaľ 
so zanedbateľnými množstvami)



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

Ostatné dane



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

Zmeny oproti marcovému výboru (v mil. eur)

Daň vyberaná zrážkou

32

2022: +20 mil.

 Najväčší vplyv - dividendy

 zapracovali sme vyššiu skutočnosť

 očakávame zvýšenie aj do konca roka

 Banky - pokles makra aj levelu/EDS

 Fondy – menší rast HDP ale lepšia skutočnosť

2023 až 2025: +22 až 38 mil.

 Pozitívny vplyv makroprognózy

 Nižšia EDS – korekcia vplyvu makroprognózy

 Dividendy – nárast v súlade s predpokladmi pri DPPO



Dividendy – pokračujú v raste
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Nad 100 mil. eur

2022: zvýšenie o 22 mil.

 Vyššia skutočnosť za 5 mesiacov –> zvýšenie prognózy aj 
na celorok na základe aktuálneho lepšieho vývoja

 Analytické rozdelenie na viacero skupín

 Vyššie plnenie jednorazových aj nepravidelných

 Jednorazové platby od nových subjektov

 Preskupovanie medzi jednotlivými položkami - z pravidelných 
na nepravidelných, z jednorazových na nepravidelných

2023 až 2025: zvýšenie o 20 až 27 mil.
 V súlade s makroprognózou a očakávaným vývojom DPPO

Výnos z dividend – analytické členenie (v mil.)



Ostatné dane - prehľad zmien 
oproti marcu

34

Detaily v prílohe

2021 2022 2023 2024 2025

DPFO z podnikania 16 12 14 19 25

Daň z motorových vozidiel 0 0 -5 -2 -2

Spotrebné dane - ostatné 0 5 -3 -2 -7

Dane za špecifické služby 0 8 2 7 8

Daň z nehnuteľností 0 4 8 10 5

Dane medzinárodného obchodu 0 8 13 17 20

Daň z poistenia 0 2 0 1 1

Daň z PZP -1 -1 -2 -1 -1

Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS 0 1 1 1 1

Poplatok za uloženie odpadov (príjem EF) 0 8 8 9 9

Celková zmena 15 46 36 57 59
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Nedaňové príjmy 2021 - 2025



Emisné kvóty
Prepad cien povoleniek v úvode 
vojnového konfliktu bol krátkodobý, ceny 
sú späť na pôvodných úrovniach

Hotovostné plnenie - porovnanie naprieč prognózami Zmena akruálneho plnenia (mil. eur)

Zmena hotovostného plnenia (mil. eur)Cena za emisnú povolenku (1t CO2, futures)



Dividendy
Vyššie očakávané plnenie za rok 2022 a 
2023, zreálnenie pre SPP

Aktualizácia 2022 na základe nových dát od firiem

 Veľká neistota v energetickom sektore

 SEPS nevypláca avizované dividendy (-8 mil.)

 VSE naopak vyplatí akruálne dividendy (+22 mil.) eur

Zreálnenie horizontu 2023-2025 pre veľkú päťku:

• SPP zatiaľ bez finančných plánov na nasledujúce 
roky, geopolitické riziká nezapracované

 SPP základný scenár upravený o informácie z účtovných 
závierok; hospodárenie zreálnené o odhad nákladových 
položiek všetkých firiem v rámci skupiny

 SEPS navyšuje plán vyplatenia dividendy v roku 2023 o 51 mil.

 SSE avizovala vyplatenie dodatočných superdividend vo výške 
77 mil. eur, avšak znižuje riadne dividendy na rok 2024 na 
polovicu.

Rozdiely oproti marcu po subjektoch (akruál, v mil. eur)

Rozdiely oproti marcu (riadne a superdividendy, v mil. eur)
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Odvod z hazardných hier

38

 Zapracovanie plnenia do mája

 Zatiaľ bez zohľadnenia prípadnej zmeny
legislatívy

 Internetové kasína (IK) však dosahujú
systematicky vyšší odvod oproti minulej
prognóze –> navýšenie prognózy o cca 8 až
15 mil. eur

 Video lotérie: držíme sa údajov o
klesajúcom počte terminálov od regulátora

 Znížený výnos z kurzových stávok (KS) ide
na vrub horšieho makra oproti minulej
prognóze

Zmena výnosu hazardných hier (len do štátneho rozpočtu) 
voči marcu (mil. eur)
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Príjmy NDS
Vplyvy oproti marcu (v mil. eur)

2022: +6 mil. eur

 Hlavná aktualizácia z titulu EDS: +5 mil. eur

 Lepší výber za diaľničné známky za prvý 
kvartál

 Mýto ostáva v súlade s marcovou 
prognózou

 Vplyv makra minimálny

 Zatiaľ čo známky tlačí spotreba vyššie, u 
mýta pôsobí negatívne

2023 – 2025: – 5 mil. až 0 mil. eur

 Pozitívny vplyv EDS: +3 až +6 mil. eur

 Prenos vyššej EDS pri známkach a rastúca 
EDS pri mýte

 Makrozákladne znižujú výnos najmä v 2023

 Pokles reálnych základni: konečná spotreba 
pri známkach a reálne HDP pri mýte

Dekompozícia vplyvu oproti marcu (v mil. eur)
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Prognóza vybraných výdavkov
2022 až 2025
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Zmeny oproti marcovému výboru (akruálny princíp, v mil. eur)
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Čo je nové pri výdavkoch?

Hlavné závery:

 Ďalšie zvýšenie výdavkov na dôchodky v rokoch 2023-2025
kvôli dodatočnému rastu inflácie

 Posilnený trh práce potiahne v rokoch 2023-2025 výdavky na
nemocenské dávky, dávka v nezamestnanosti ostáva bez
výraznejších zmien

 Nové opatrenia v rodinnej politike len mierne potiahnu
výdavky nahor od roku 2025 cez vplyv silnejšieho trhu práce

Riziká:

 Nová mutácia vírusu a prípadná ďalšia vlna pandémie

 Na dlhšom horizonte sa môžu prejaviť vplyvy covidu na
chorobnosť či dôchodky (cez long-covid, horšie zdravotníctvo,
úmrtnosť)

 Revízia očakávaní o výške inflácie a následný vplyv na
valorizáciu dôchodkov, či vývoj priemernej mzdy (NEM, DVN)

Zmeny oproti RVS (akruálny princíp, v mil. eur)
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Dávka v nezamestnanosti
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Mesačný počet poberateľov DvN (tis. dávok) Zmena oproti minulej prognóze (mil. EUR)

 2022: pokles počtu nezamestnaných v prvej polke roka + nižšia úroveň počtu dávok do konca roka

 2023 - 2025: nárast priemernej mzdy (v priemere o 3,5 % medzi prognózami v rokoch 22-25) vykompenzovaný poklesom
počtu nezamestnaných (v priemere o 5 % medzi prognózami v rokoch 22-25)
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Dávka nemocenské
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Mesačný počet poberateľov PN (tis. dávok) Zmena oproti minulej prognóze (mil. EUR)

 1H 2022: omikron vlna slabá oproti očakávaniam (pandemické výdavky 36,3 mil. EUR, pokles oproti marcu o 24,5 mil. EUR)

 2H 2022: nulové pandemické výdavky

 2023-2025: vyššia priemerná mzda a mierne aj zamestnanosť (v priemere o 1 % medzi prognózami v rokoch 22-25)
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Dávka ošetrovné
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Mesačný počet poberateľov OČR (tis. dávok) Zmena oproti minulej prognóze (mil. EUR)

 1H 2022: omikron vlna slabá oproti očakávaniam (pandemické výdavky 7,9 mil. EUR, pokles oproti marcu o 3 mil. EUR)

 2H 2022: nulové pandemické výdavky

 2H 2022-2025: spomalenie rastu výšky dávky oproti modelu + vplyv rastu priemernej mzdy a zamestnanosti
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Dávka materské
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Mesačný počet poberateľov MAT (tis. dávok) Zmena oproti minulej prognóze (mil. EUR)

 2022: spomalenie rastu počtu dávok

 Od 11/2022: zapracovanie nového opatrenia schváleného na vláde (súbežné poberanie materskej do 6 týždňov od pôrodu
dieťaťa)

 2023-2025: vplyv opatrenia + vplyv rastúcej priemernej mzdy
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Starobné dôchodky
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Zmena oproti minulej prognóze (mil. eur)
 Prognóza na 2022 bez výrazných zmien

 Po zohľadnení skutočného plnenia je mierne nižší počet
novopriznaných aj zaniknutých dôchodkov

 Dodatočné oneskorené priznávanie môže výdavky zvýšiť

 Nepočíta sa s ďalším vplyvov pandémie počas roka

 Prognóza na roky 2023 až 2025 zvýšená kvôli rastu
dôchodcovskej inflácie

 Navýšenie očakávanej miery valorizácie

 o 1,7 p.b. v 2023,

 o 6,2 p.b. v 2024 a

 o 0,6 p.b. v 2025 + bázický efekt

116

605
670

-6

112

603

674

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2022 2023 2024 2025

Vplyv zmeny priemernej mzdy Vplyv zmeny inflácie

Vplyv skutočného plnenia Celková zmena prognózy SD



Invalidné dôchodky
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Zmena oproti minulej prognóze (mil. eur)

 Prognóza na 2022 bez výrazných zmien

 Mierne vyšší počet novopriznaných a nižší počet
zaniknutých dôchodkov

 Rizikom je vplyv COVID-19 na zdravotný stav ľudí

 Prognóza na roky 2023 až 2025 zvýšená kvôli rastu
dôchodcovskej inflácie
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Vdovské a vdovecké 
dôchodky
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Zmena oproti minulej prognóze (mil. eur)
 Prognóza na 2022 bez výrazných zmien

 Priznalo sa viac pozostalostných dôchodkov (dobeh
COVID-19 z omikron vlny)

 Prognóza na roky 2023 až 2025 zvýšená kvôli rastu
dôchodcovskej inflácie

 Zmena metodiky prognózy

 Zmesačnil sa model, tak ako pri ostatných
dôchodkových dávkach

 Možné aktualizovať o skutočné plnenie behom roka
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Predčasné starobné a 
sirotské dôchodky
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Zmena oproti minulej prognóze (mil. eur)

 Prognóza obidvoch dávok naviazaná na výdavky SD a VD

 Zvýšenie báz tak zvyšuje výdavky od roku 2023

 Skutočné čerpanie k máju zatiaľ neukazuje výrazné 
odchýlky od prognózy

 Mierne podhodnotenie prognózy spolu o 4 mil.
eur (7 %)
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Memorandové položky 
legislatívy (výdavky)
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Vplyvy memorandových položiek (ESA2010, v mil. eur) 2022 2023 2024 2025

Výdavkové položky 1 276 339 405

Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života 0 0 0 0

Rodičovský bonus* 0,3 253 274 296

Spomalenie indexácie novopriznaných dôchodkov (ADH) 0 -1 -4 -8

Zmena podmienok pre PSD 0,6 25 70 117

- Odchod na PSD po 40 r. a prepočet už priznaných dôchodkov 0 30 84 128

- Výška PSD aspoň na úrovni min. dôchodku 0,6 -5 -14 -11

Zdroj: MPSVaR - doložka vplyvov. Kvantifikácia realizovaná podľa makroprognózy z februára 2022.
*Súčasné znenie návrhu zákona predpokladá RB vo výške 1,5 % vymeriavacieho základu na starobné poistenie pre každého rodiča, maximálne však z vymeriavacieho základu na 
úrovni 1,2 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov.
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Ministerstvo financií SR 
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Prílohy
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Vplyvy oproti marcu (v mil. eur)

Dekompozícia EDS pri DPFO oproti marcu (mil. eur)

2022: +70 mil. eur
 EDS – 7 mil. eur: Výber dane pod úrovňou mzdovej bázy v 

1. kvartáli

 Makro + 77 mil. eur

2023 – 2025: +239 až +314 mil. eur

 EDS +46 mil. eur v roku 2023: v dôsledku efektu fiscal
dragu

 EDS -2 a -14 mil. eur v rokoch 2024 a 2025: rast miezd sa 
spomalí relatívne oproti rastu životného minima, čo sa 
prejaví negatívnou EDS na konci horizontu

 Makro + 192 až 327 mil. eur: silný rast mzdovej bázy 
tlačený nominálnymi mzdami

Daň z príjmov fyzických osôb
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Sociálne a zdravotné odvody Mzdová báza
ťahaná nominálnym rastom

2022 - 2025

 Nominálny rast mzdovej bázy hlavný faktor zvýšeného výberu na horizonte prognózy

 Negatívna EDS je dôsledkom silnejšieho rastu mzdovej bázy v prvom kvartáli 2022 nad výnosom

 Nová legislatíva v podobe OOP na sezónnych zamestnancov (výnimka z platenia starobného poistenia a poistenia v nezamestnanost i)

Sociálne odvody (1. Pilier) Zdravotné odvody
Porovnanie medziročného rastu mzdovej bázy a daní z 

trhu práce (mil. eur)



2021: navyšujeme očakávaný výnos o 16 mil. eur

 Prvé informácie z priznaní živnostníkov naznačujú lepší výnos o 19,5 mil. eur (oživenie v súlade s DPPO)

 U dohodárov vidíme vyššie negatívne vyrovnanie o 3 mil. eur

2022-2025: vplyv EDS mierne kompenzovanýmakrom: +12 až +25 mil. eur

 Slabší rast HDP v kombinácii so silnejším rastom trhu práce spomaľuje rast

 Ku koncu horiznotu pomáha makro smerom nahor cez živnostníkov

 Hotovostne uberá dani navýšený daňový bonus a dostáva ju do záporu

55

Daň z príjmov fyzických osôb –
živnostníci

Pozitívne prekvapenie na výnose 
živnostníkov

Zmeny oproti marcovej prognóze (mil. eur) Dekompozícia zmien v DPFO podnikateľoch (mil. eur)
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Zmeny oproti marcovému výboru (v mil. eur)

Daň z nehnuteľností
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2022
 Mechanická aktualizácia by zvýšila výnos o 8 mil. eur

 1. kvartál tvorí v priemere približne 10% z ročného 
výberu, 2022 ale nadpriemerne dobrý

 Predošlá prognóza založená na slabom 1. kvartáli z 
roku 2021 (6 % výnosu)

2021 – 2025 : + 4 až 10 mil.

 Výpočet legislatívnych vplyvov
 Starý prístup: Iba medziročný vplyv zmeny sadzieb na 

existujúce nehnuteľnosti

 Nový prístup: Naviac vplyv nových nehnuteľností, ktoré 
podliehajú už schválenej legislatíve v minulosti

 Zreálnenie indexovania legislatívy
 Cez rast makra prognózovaný vplyv existujúcej legislatívy na 

novo vzniknuté nehnuteľnosti v nasledujúcich rokoch -> nie je 
schválená legislatíva, ale na základe minulosti most-likely

 Negatívny vplyv makra na konci horizontu (HDP t-2)



INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

Daň z poistenia - zmeny oproti marcovému výboru (v mil. eur)

Daň z poistenia

57

 Od marcového výboru pozitívne plnenie, ktoré 
reflektujeme do vyššej EDS-ky, prenášame do 
ďalších rokov

 1Q22 silný medziročný rast +15 %;

 +14% poistenie budov (podiel 40 % na 
dani)

 +20% poistenie zodpovednosti za škodu 
(14 %-ný podiel)

Daň z PZP

 2021 skutočnosť: -1 mil. eur

 Nižšiu EDS-ku z roku 2021 prenášame do 
ďalších rokov a zohľadňujeme negatívne makro

PZP - zmeny oproti marcovému výboru (v mil. eur)
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Zmeny oproti marcovému výboru (v mil. eur)

Dane z medzinárodného obchodu
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2022: zvýšenie o 8 mil.

 Zvyšuje sa objem celkového dovozu aj podiel 
dovozu z krajín mimo EÚ na celkovom dovoze

 pôvodne očakávaný návrat k poklesu výnosu sa 
nepotvrdil

2023 až 2025: zvýšenie o 14 až 21 mil.

 Vyššia EDS - vplyv zvýšenia podielu dovozu z krajín 
mimo EÚ na celkovom dovoze

 Pozitívny vplyv makroprognózy



Emisné kvóty

Spotrebované kvóty:

 Do 2021: Národný register emisií

 2022: historický trend
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Dlhodobá EDS –
minerálne oleje
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Dlhodobá EDS –
tabakové 
výrobky



Info k ostatným 
nemocenským dávkam
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Tehotenské

 Prognóza vychádza zo skutočnosti roka 2021 a následne počet poberateľov rastie ako zamestnanosť ESA a výška dávky ako 
oneskorená PM, žiadna zmena v predpokladoch prognózy len vplyv aktualizácie makra

Vyrovnávacia dávka

 Žiadna zmena v predpokladoch na horizonte prognózy, len aktualizácia makroekonomických predpokladov

2022 (mil. EUR) 2023 (mil. EUR) 2024 (mil. EUR) 2025 (mil. EUR)

Mar 22 Jún 22 Δ Mar 22 Jún 22 Δ Mar 22 Jún 22 Δ Mar 22 Jún 22 Δ
0,067 0,068 0,001 0,073 0,076 0,003 0,077 0,082 0,004 0,080 0,085 0,005

2022 (mil. EUR) 2023 (mil. EUR) 2024 (mil. EUR) 2025 (mil. EUR)

Mar 22 Jún 22 Δ Mar 22 Jún 22 Δ Mar 22 Jún 22 Δ Mar 22 Jún 22 Δ
51,5 52,1 0,6 56,0 56,6 0,6 60,3 62,8 2,5 63,2 67,1 3,9
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Scenár - vplyv rodinného balíčka na výdavky

 Nárast inflácie v roku 2024 zvyšuje valorizáciu na rok 2025

 Nárast participácie na trhu práce (nárast zamestnanosti,
pokles nezamestnanosti) navýši výdavky na nemocenské
dávky a zníži výdavky na dávku v nezamestnanosti

Zmena výdavkov oproti základnej prognóze (mil. eur)
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