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Účastníci stretnutia:
MF SR – Ján Tóth, Viktor Novysedlák
NBS – Jana Jirsáková, Karol Zeleňák
INFOSTAT – Michal Olexa
Slovenská sporiteľňa – Mária Valachyová
Tatra banka – Boris Fojtík
ČSOB – Marek Gábriš
UniCredit Bank – Vladimír Zlacký
ARDAL – Peter Šándor
Štátna pokladnica – Mária Izakovičová
ZMOS – Jaroslav Mrva
VÚC – Stanislav Ulaher
ÚMS – Hana Dienerová
Zasadnutia sa zúčastnili aj pracovníci odborov IFP.
Na začiatku zasadnutia riaditeľ Inštitútu finančnej politiky p. Tóth upozornil na zmeny štatútu Výboru pre daňové
prognózy a predstavil aktuálnu prognózu daní a odvodov na roky 2012 až 2015. Následne vyzval členov výboru,
aby sa vyjadrili k aktuálnej prognóze MF SR.
NBS
K aktuálnej prognóze zaujme stanovisko neskôr. Člen výboru sa zaujímal o pokles prognózovaného výnosu pri
zrážkovej dani, keď pri náraste úrokových sadzieb nepredpokladá pokles objemu úspor domácností. Taktiež ho
zaujímalo premietnutie legislatívnych opatrení prijatých v roku 2011 na zlepšenie efektívnosti výnosu DPH, do
aktuálnej prognózy a či nie je pri výnose DPH pozitívne riziko. Zástupca NBS sa zároveň zaujímal o zapracovanie
depreciácie HUF a PLN a z toho vyplývajúcej nákupnej turistiky do prognózy DPH.
Reakcia IFP:
Zmena prognózy zachytáva posun úrokových sadzieb a objemu úspor v porovnaní s novembrovou
prognózou, kedy bol rast makrozákladne výrazne rýchlejší. Úroková sadzba v roku 2012 nominálne
klesla o 17% v porovnaní s novembrom.
Legislatívne opatrenia v oblasti zamedzenia daňových únikov sú v prognóze DPH premietnuté
v stabilnej EDS, keď donedávna EDS pri DPH klesala.
Vplyv nákupnej turistiky pri DPH bude menší v porovnaní s negatívnym efektom pri spotrebných
daniach. V dôsledku časového posunu pri získavaní dát o aktuálnom výnose dane bude možné uvedený
efekt analyzovať až neskôr (ex post).
INFOSTAT
Člen výboru sa vyjadril, že predpoklady a závery prezentácie nevyvolávajú doplňujúce otázky a prijal aktuálnu
prognózu bez výhrad.
Slovenská sporiteľňa
Člen výboru sa zaujímal, či nedaňové príjmy prípadne hospodárenie inštitúcií ako sociálna poisťovňa a zdravotné
poisťovne nemôže ohroziť ohlásenú výšku deficitu rozpočtu verejnej správy za rok 2011 na úrovni 4,6 % HDP.
Zároveň sa zástupca Slovenskej sporiteľne zaujímal o revidovanie deficitu 2011 zo strany Eurostatu v dôsledku
započítania starých dlhov železníc a zdravotníckych zariadení. Na záver reakcie člena výboru zaznela
požiadavka na čitateľnejšie tlačenie prezentácie ako podkladu do DV (dve snímky na A4).
Reakcia IFP:
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Riziká uvedeného deficitu prevládajú na strane daňových príjmov, keďže dáta za akruálny výnos 2011
napr. pri DPPO budú až s výrazným časovým oneskorením. Údaje zahrnuté v deficite o hospodárení
sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní sú dôveryhodné. K zahrnutiu starých dlhov 2008 až 2010
do deficitu 2011 sa Eurostat už vyjadril v rámci októbrovej notifikácie, avšak k uvedenej problematike
bude ešte pred jarnou notifikáciou prebiehať s Eurostatom diskusia, pričom snahou MF SR bude
zahrnutie vplyvu starých dlhov do deficitov rokov v ktorých predmetné dlhy vznikli.
UniCredit Bank
Člen výboru vidí možné riziká len z titulu nenaplnenia makroprognózy. Inflácia za január bola vyššia o 0,5 p. b.
v porovnaní s predpokladmi. Zástupca UniCredit Bank predpokladá pokles averzie k riziku, následnú apreciáciu
okolitých mien a s tým spojený ústup nákupnej turistiky, čo pre prognózu prestavuje pozitívne riziko.
ČSOB
Člen výboru reagoval na stabilizáciu EDS pri DPH a zaujímalo ho, či prípadné zvýšenie sadzby DPH nebude
sprevádzané zvýšeným rizikom daňových únikov a podvodov pri DPH. Zároveň sa člen výboru zaujímal, pod
ktorú inštitúciu bude boj proti daňovým podvodom spadať a či budú využité skúsenosti z krajín úspešnejších v
efektívnosti výberu dane. Zástupca ČSOB sa tiež zaujímal o predstavu IFP pri zdanení majetku, či by sa jednalo
o zdanenie nehnuteľností, alebo aj pôdy a akou technikou majetok zdaňovať. Zároveň sa člen výboru zaujímal, či
by sa zdanenie dotýkalo fyzických osôb aj právnických osôb. Na záver padla otázka ohľadom zmien v zdaňovaní
CNG a LPG od roku 2012.
Reakcia IFP:
Do mesiaca by verejnosti mala byť predstavená analýzu únikov pri DPH. Predpokladáme záujem
politikov o riešenia v tejto oblasti, keďže Slovensko prichádza o značnú časť zdrojov do štátneho
rozpočtu a po Grécku sa zaraďujeme medzi krajiny s najväčšou mierou daňových únikov pri DPH.
Aktuálna situácia je momentálne ovplyvnená predčasnými voľbami, je potrebné však nastaviť správne
motivácie. Súčasná schopnosť daňových úradov nachádzať daňové úniky je veľmi slabá.
IFP sa pri zdaňovaní stotožňuje s odporúčaniami OECD, teda v prípade potreby zvyšovania príjmov
štátneho rozpočtu orientovať sa na nepriame dane, zdanenie majetku a negatívnych externalít.
V prípade zdanenia majetku výrazne zaostávame za krajinami OECD a preto najväčší priestor existuje
práve tu. Koncepcia zdanenia nehnuteľností sa pripravuje, jednalo by sa o zdanenie na základe
trhových cien, ktoré zachytávajú cenové rozdiely nehnuteľností na úrovni okresov. Zdanenie
nehnuteľností podľa trhových cien by sa týkalo najmä fyzických osôb. V prípade právnických osôb
a pozemkov je potrebné ešte návrh dopracovať.
Pri zdanení CNG a LPG sa nepripravujú žiadne zmeny. Zmeny možno očakávať len v kontexte
pripravovanej energetickej smernice.
Tatra banka
Člen výboru predpokladá riziká prognózy len z titulu nenaplnenia makroprognózy. Ďalej sa člen výboru zaujímal
o investičnú pomoc formou daňovej úľavy pre spoločnosť SAMSUNG.
Reakcia IFP:
Materiál o daňovej úľave pre SAMSUNG je aktuálne v pripomienkovom konaní, pričom MF SR vyjadrilo
voči návrhu zásadné pripomienky. V prípade že investičná pomoc bude schválená, bude zapracovaná
do prognózy DPPO v ďalšom kole.
Na záver riaditeľ IFP vyzval členov výboru, aby svoje prognózy a slovné komentáre zaslali najneskôr do štvrtku
15.
februára
2012
na
nasledovné
adresy:
jan.toth@mfsr.sk,
viktor.novysedlak@mfsr.sk
a jana.palkovicova@mfsr.sk. Následne IFP zverejní svoje definitívne prognózy daní a sociálnych odvodov.
Zapísal: Miroslav Kováč, 13.2.2012

