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Zníženie prognózy oproti septembru
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• Zmena daňovej prognózy výlučne z dôvodu legislatívnych zmien
• Bez vplyvu na daňové a odvodové príjmy v roku 2014
• Výpadok na zdravotných odvodoch je kompenzovaný cez platbu za 

poistencov štátu. Z hľadiska rozpočtu dôjde k navýšeniu  výdavkov 
ministerstva zdravotníctva
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Vplyv jednotlivých opatrení
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Legislatívne opatrenia a ich vplyv na daňové a odvodové príjmy VS (ESA2010, tis. eur)

2014 2015 2016 2017

1. Odvodová odpočítateľná položka (OOP) 0 -148 350 -148 261 -136 465

2. Novela zákona 595/2003 0 -9 306 -9 885 -10 489

3. Novela zákona o dani z motorových vozidiel 0 11 591 0 0

Celkový vplyv 0 -146 065 -158 146 -146 954

Celkový vplyv (% HDP) 0.0% -0.2% -0.2% -0.2%



Odvodová odpočítateľná položka - parametre

 OOP vo výške 380 eur za mesiac (4 560 eur za rok)

 Výška postupne klesá – s rastom príjmu o 1 eur klesne OOP o 2 eur

 Nárok na OOP zaniká pri príjme 570 eur mesačne (6 840 eur ročne)

 Ročná suma sa alikvotne kráti podľa odpracovanej doby

 Uplatňuje sa len na príjmy zo zamestnania

 Na určenie výšky OOP sa posudzujú všetky príjmy zo zárobkovej 
činnosti

 Mesačné uplatňovanie len pre zamestnancov bez súbehu príjmov

 Zamestnanci so súbehom príjmov spĺňajúci podmienku príjmu si 
uplatňujú OOP v ročnom zúčtovaní
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Odvodová odpočítateľná položka - vplyv

 Založená na individuálnych údajoch z databázy Sociálnej poisťovne za rok 2013, 
ktoré boli indexované rastom miezd do roku 2015

 Abstrahuje od predpokladaných pozitívnych efektov na reálnu ekonomiku

 S očakávaným rastom príjmov v ďalších rokoch vplyv úľavy na celkové daňové a 
odvodové príjmy klesá

 Nižšie odvody zvyšujú základ dane, čo sa pozitívne prejaví na výnose DPFO a 
DPPO

 30% dotknutých zamestnancov je vo verejnej správe, nepredpokladá sa však 
úspora vo vzťahu k saldu

 S rastom disponibilného príjmu sa očakáva aj úspora na dávke v hmotnej núdzi
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Vplyv zavedenia OOP na príjmy VS (v tis. eur) 2015 2016 2017

Akruálny vplyv

Zdravotné odvody ekonomicky aktívnych osôb -165 795 -168 978 -155 553

DPFO 6 905 7 037 6 478

DPPO 10 541 10 744 9 890

Daň vyberaná zrážkou 0 2 936 2 719

Úspora na DHN 2 124 2 165 1 993

Spolu -146 225 -146 097 -134 473



Zmeny v novele zákona o dani z príjmov
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Popis opatrenia Kvantifikované
Pôvodný vplyv 

(tis. Eur)
Zmena* 
(tis. eur)

Definícia daňového výdavku - primeranosť výdavkov osobnej spotreby - vypúšťa 
sa príloha č.6, určenie majetku nebude presne stanovené zákonom

nie + -

Náhrada nemajetkovej ujmy - zrušenie oslobodenia - výnimka iba pri ujme 
spôsobenej trestným činom

nie + -

Zahrnutie úrokov z hypotekárnych úverov do výdavkov pri príjme z prevodu 
vlastníctva nehnuteľnosti - zahrnutie úrokov aj z účelového úveru

nie - -

NOVÉ - zahrnutie inventarizačného prebytku do odpisového majetku a základu 
dane

nie nebolo +

Odplaty za sprostredkovanie - sprísniť limit do výšky 20% zo 
sprostredkovaného príjmu (nárast z 10%)

nie + -

Odplaty za sprostredkovanie - pridané výnimky nie + -

Naspäť ponechanie paušálu 80% na PHL nie + -

Odpis majetku daného do prenájmu - neuplatnená časť sa douplatňuje v 
nasledujúcich rokoch

nie + -

NOVÉ - obmedzenie pohľadávok, len do výšky opravnej položky nie nebolo +

Pravidlá nízkej kapitalizácie - rozšírenie subjektov, u ktorých neplatia áno 56 741 -9 306

Vypustenie definície daňového výdavku osobnej spotreby nie + -

*záporná zmena pri pôvodne pozitívnom vplyve znamená zníženie pozitívneho vplyvu oproti predpokladom 
v septembrovom výbore



DPPO: Výnimky v pravidlách nízkej kapitalizácie
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Pravidlá nízkej kapitalizácie (ESA2010, tis. eur, vplyv v roku 2015)

Pôvodný vplyv 56 741

Oslobodenie lízingových spoločností -1 942

Oslobodenie ďalších finančných inštitúcií -1 152

Oslobodenie realitných spoločností -6 212

Celková zmena -9 306

Nový vplyv 47 435

 Odhad na individuálnych daňových priznaniach a účtovných 
závierkach

 Oproti pôvodnému návrhu sa výnimky rozšírili na:

 lízingové spoločnosti 

 ďalšie finančné inštitúcie – správcovské a investičné spoločnosti, 
finanční agenti a poradcovia 

 realitné spoločnosti (právne formy a.s. + zahraničné osoby)



Daň z motorových vozidiel

 Presunutie účinnosti zákona z 1.12.2014 na 1.1.2015

 Podľa pôvodného návrhu by decembrový výnos znamenal vyšší výnos 
ŠR o 11,6 mil. eur v roku 2014

 Tento výnos však nebol zahrnutý v septembrovej prognóze 
(podhodnotenie daňových príjmov 2014)

 Podľa aktuálneho návrhu decembrový výnos bude vyplatený v januári 
2015 do VÚC

 Dochádza k presunu platby z decembra 2014 na január 2015

 Podľa aktuálnej metodiky znamená akruálny aj cashový pozitívny vplyv na rok 
2015

 Neutrálny vplyv na rok 2014, keďže pôvodný pozitívny vplyv nebol zahrnutý v 
prognóze
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