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Aktualizácia prognózy daňových a odvodových príjmov na roky 

2015-2018 

 

V porovnaní so septembrovým odhadom očakávame pokles daňových príjmov v rokoch  

2016-2018 o 65,8 až 72,4 mil. eur. Jediným dôvodom aktualizácie prognózy je schválená, 

v septembrovom Výbore pre daňové prognózy (VpDP) ešte nezapracovaná legislatívna 

zmena. Konkrétne ide o zavedenie zníženej 10%-nej sadzby DPH na vybrané druhy 

potravín1 s účinnosťou od 1. januára 2016.  

Odhadujeme, že samotné zníženie sadzby DPH na vybrané druhy  potravín spôsobí 

pokles daňových príjmov v roku 2016 o 76,9 mil. eur. Kvantifikácia je založená na 

údajoch o spotrebe z rodinných účtov a spotrebného koša domácností. Zohľadňuje 

substitučné efekty pre jednotlivé tovary, ako aj úspešnosť výberu DPH. Vplyv zníženej 

sadzby DPH však už bol premietnutý v septembrovej makroekonomickej prognóze 

a tým znižoval základňu pre DPH. S cieľom vyhnúť sa dvojitému započítaniu vplyvu 

sme najskôr vypočítali výnos DPH na neupravenej makrozákladni, od ktorého sme 

následne odrátali vplyv zníženia sadzby dane.  

Kvantifikácia vplyvu opatrenia na výnos DPH v rokoch 2016 až 2018 (ESA2010, tis. Eur) 

 2016 2017 2018 

 Vplyv zo zníženej sadzby -76 943 -80 611 -84 603 

 Očistenie o už zahrnutý vplyv v makrozákladni  11 121 11 651 12 228 

 Celkový vplyv -65 822 -68 960 -72 375 

 Celkový vplyv (% HDP) -0,1% -0,1% -0,1% 

   zdroj: IFP 

Ministerstvo financií v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti 

aktualizuje a zverejňuje prognózy daňových a odvodových príjmov. Táto prognóza 

bola predmetom Výboru pre daňové prognózy (VpDP) 26. októbra 2015. Všetci členovia 

VpDP zhodnotili prognózu za realistickú.  

Viac o daňových prognózach ako aj podkladové materiály je možné nájsť na stránke 

IFP v časti Ekonomické prognózy       daňové prognózy. 

                                                           
1 Zníženie sadzby DPH sa týka nasledovných potravín: Chlieb, maslo, mlieko, ryby, mäso čerstvé alebo chladené z 

hovädzích zvierat, zo svíň, z oviec alebo kôz, králikov, z hydiny a jedlé droby. 
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