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37. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(23.6.2015) 

 
Účastníci stretnutia: 
MF SR – Martin Filko 
NBS – Branislav Reľovský, Karol Zeleňák 
SLSP – Michal Mušák 
Tatra banka – Juraj Valachy 
Unicredit Bank – Ľubomír Koršňák 
Infostat – Jana Juriová 
KRRZ – Viktor Novysedlák, Marián Šaling 
FSSR – Mária Ľuptáková 
 
Zasadnutia sa zúčastnili aj pracovníci Inštitútu finančnej politiky (ďalej len IFP). 

 
Na začiatku zasadnutia riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Martin Filko predstavil aktuálnu prognózu daní a odvodov 
na roky 2015 až 2018, ktorá vychádza z makroekonomickej prognózy z júna 2015. Následne vyzval zúčastnených 
členov Výboru, aby sa vyjadrili k prezentovanej prognóze. 
 
NBS 
Člen výboru zhodnotil, že prezentovaná prognóza sa v zásade nelíši od prognózy NBS. V prípade dane 
z minerálnych olejov vidí pozitívne riziko vyplývajúce zo zlepšenia ekonomiky, ktoré dáva priestor na stabilizáciu, 
prípadne nárast EDS. Ďalej sa pýtal na vplyv odvodovej odpočítateľnej položky (ďalej OOP) na ziskovosť 
cez náklady práce a do akej mieri je tento vplyv zahrnutý v makroekonomickej prognóze. Na záver sa pýtal, či bude 
dodržaná kompenzácia výpadku odvodov zvýšenou platbou za poistencov štátu. 
 

Reakcia IFP: 
OOP nemá jednoznačný vplyv na ziskovosť, takže tento vplyv nebol explicitne zahrnutý 
v makroekonomickej prognóze. Kompenzácia zdravotným poisťovniam je dodržaná. Nejasnosti ohľadom 
kompenzácie vzniká z nesprávnej porovnávacej bázy. Porovnávacia báza bola uvedená v rozpočte z 
15.oktróbra. Oproti tejto báze je transfer navýšený o pôvodne odhadovaný vplyv OOP. 

 
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť  
Člen výboru nemal výhrady k prezentovanej prognóze. V súvislosti s rastúcim výberom DPPO navrhol analyzovať 
vplyv vyššej efektivity výberu DPH na výber DPPO. Možnosťou je spojenie individuálnych údajov DPPO a DPH, 
a analýza vzťahu vývoja týchto dvoch daní. Konkrétne, či sa rast vlastnej daňovej povinnosti DPH odzrkadľuje 
v raste DPPO. Ako druhé upozornil na nesúlad vo vývoji mesačných dát miezd a odvodov, kde odvody sú 
pozitívnejšie v porovnaní so mzdami. Na záver sa pýtal, či bol hotovostný výpadok na DPH z dôvodu zavedenia 
samozdanenia na colniciach zohľadnený v cashovej rezerve v programe stability. 
 
 Reakcia IFP: 

Hotovostný výpadok nebol zohľadnený v programe stability, nakoľko nebol v oficiálnej daňovej prognóze. 
Ambíciou IFP je spojiť individuálne údaje o DPH a DPPO a analyzovať vzájomný vzťah týchto dvoch daní. 
Kľúčový pre vyhodnotenie tohto vzťahu je obzvlášť rok 2014, za ktorý ešte nie sú k dispozícií daňové 
priznania DPPO (efektívne budú k dispozícii až koncom tohto roka). Nesúlad vo vývoji odvodov a miezd 
môže čiastočne súvisieť s tým, že firmy vzhľadom na zvýšenú kontrolnú aktivitu FS SR a prijaté opatrenia 
na boj proti daňovým únikom v menšej miere zahrňujú fiktívne faktúry a vo väčšej miere legalizujú čiernu 
prácu, čo sa nemusí symetricky odzrkadľovať v jednotlivých štatistikách.  
 

SLSP 
Člen výboru nemal výhrady k prezentovanej prognóze. 
 
Tatra banka 
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Člen výboru sa vyjadril, že rozumie opatrnému prístupu v prípade odhadu DPH, avšak jednorazový pokles sezónne 
očistenej EDS pri DPH zatiaľ nepovažuje za smerodajný ukazovateľ. Vývoj DPPO je podľa neho  prekvapivý, ale 
nemal výhrady k prezentovanej prognóze.  

 
Infostat: 
Člen výrobu zhodnotil vývoj DPPO ako prekvapivý a predbežne zhodnotil prezentovanú prognózu ako realistickú. 
 
Následne prebehla diskusia o ad hoc zmenách daňovej prognózy v rozpočtovom procese a používaných váhach 
odchýlok v jednotlivých rokoch pri hodnotení prognóz. Riaditeľ IFP prezentoval navrhnutý postup pri schválení 
rozpočtu s daňovou prognózou inou ako oficiálne schválenou Výborom. Po vzájomnej diskusii sa upresnila 
povinnosť oznámiť členom výboru túto skutočnosť do 3 pracovných dní, ktorá bude zapracovaná do štatútu Výboru. 
Členovia výboru vyjadrili predbežný súhlas s doplnením povinnosti zvolať mimoriadny Výbor, ak takáto situácia 
nastane. KRRZ vyjadrila názor v prospech zmeny používaných váh pre rok „t“ z dôvodu, že rozpočet na rok „t“ je 
už schválený a preto by mali mať vyššiu váhu nasledujúce roky. Ak by ostatní členovia Výboru súhlasili, vyjadril 
preferenciu pre takúto zmenu. Riaditeľ IFP prisľúbil, že členom Výboru bude zaslaná tabuľka s alternatívnymi 
váhami podľa návrhu KRRZ, aby mali možnosť vyjadriť svoj názor. 
 
Na záver riaditeľ IFP vyzval členov výboru, aby svoje prognózy a slovné komentáre zaslali najneskôr do stredy 
24. júna 2015 do konca pracovnej doby na nasledovné adresy: martin.filko@mfsr.sk, eduard.hagara@mfsr.sk. 
Následne IFP zverejní svoje definitívne prognózy daní a odvodov. 
 
 
Zapísala: Katarína Strížencová, 23.6.2015 
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