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21. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy
(14.2.2011)

Účastníci stretnutia:
MF SR – Vladimír Tvaroška (predseda Výboru), Ján Tóth
NBS – Jana Jirsáková, Karol Zeleňák
INFOSTAT – Miroslav Kľúčik
Slovenská sporiteľňa – Michal Mušák
Tatra banka – Juraj Valachy
ČSOB – Marek Gábriš
UniCredit Bank – Dávid Dereník
ARDAL – Daniel Bytčánek
Štátna pokladnica – Jozefína Huličová
ZMOS – Jaroslav Mrva
VÚC – Stanislav Ulaher
Zasadnutia sa zúčastnili aj pracovníci odborov IFP.
Na začiatku zasadnutia riaditeľ Inštitútu finančnej politiky p. Tóth predstavil aktuálnu prognózu daní a odvodov na
roky 2011 až 2014. Následne vyzval členov výboru, aby sa vyjadrili k aktuálnej prognóze MF SR.
RIFP navrhol, aby sa v rámci výboru prezentoval iba odhad sociálnych a zdravotných odvodov od ekonomicky
aktívnych obyvateľov, štátom platené poistné sa z Výboru vypustí.
ČSOB
Člena výboru v nadväznosti na snímku č. 11 z prezentácie o dobrých a zlých daniach zaujímal ďalší vývoj
zdaňovania spotreby verzus zdaňovania práce a kapitálu a či sa neuvažuje so zrušením milionárskej dane. Člen
sa spýtal, či sa neuvažuje so zmenou sadzby spotrebnej dane z nafty.
Reakcia IFP:
Riaditeľ IFP stručne predstavil aktuálny stav na reforme odvodov. P. Tvaroška dodal, že aj napriek
akademickým diskusiám o potrebe presunutia daňového zaťaženia na spotrebu, v súčasnosti nie je
reálny priestor na zvyšovanie daní zo spotreby (z dôvodu citlivosti spotrebiteľov na ceny a nákupnej
turistiky, ale aj z politických dôvodov). Jednou z možností je ešte diskusia o zvýšení dane
z nehnuteľností. Navrhlo sa, aby IFP zorganizoval pre členov výboru neformálne stretnutie, na ktorom by
sa prezentoval návrh reformy daní a odvodov, avšak až potom, keď bude sfinalizovaný konkrétny návrh.
V prípade spotrebnej dane z nafty bude zrejme potrebné flexibilne reagovať na aktuálny vývoj
v okolitých krajinách, pričom ideálna by bola koordinácia v rámci V4 a Rakúska, aby nedochádzalo
k neželaným presunom spotreby z jednej do druhej krajiny. V súčasnosti sa so zmenou sadzby dane na
naftu neuvažuje.
NBS
Členka výboru sa spýtala, aký vplyv budú mať koncesionárske poplatky na saldo verejnej správy. Ďalej ju
zaujímal názor IFP, či si nemyslí, že aktuálne plnenie DPH je príliš nízke a či dokáže IFP ohodnotiť riziko
prognózy DPPO. Členka výboru sa spýtala, či je možné konkretizovať niektoré z opatrení obsiahnuté v návrhu
koncepcie boja proti daňovým podvodom na DPH.
Reakcia IFP:
Koncesionárske poplatky budú mať v tomto prípade pozitívny vplyv na saldo verejnej správy. Plnenie
DPH za január bolo v súlade s očakávaniami IFP, dokonca mierne vyššie. Nízky výber súvisí
s medziročným rastom nadmerných odpočtov, pričom tie akruálne patria ešte do roku 2010. IFP zašle
členom Výboru mesačné plnenie DPH pre rok 2011.
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Prognóza DPPO je podľa IFP realistická, riziká sú na oboch stranách.
Koncepcia boja proti daňovým podvodom na DPH obsahuje opatrenia nelegislatívneho aj legislatívneho
charakteru. Bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania a bude zaslaná členom
Výboru.
Tatra banka
Člena výboru prekvapil výrazný pokles sociálnych odvodov.
Reakcia IFP:
Dôvodom je veľmi mierne nižšia skutočnosť za celý balík odvodov (1. + 2.pilier) a odlišná štruktúra
vybraných odvodov v prospech 2.piliera, čo automaticky znižuje príjmy priebežného piliera Sociálnej
poisťovne.
Slovenská sporiteľňa
Člen výboru poznamenal, že na webe nie sú aktualizované mesačné údaje za sociálne a zdravotné odvody.
Zaujímalo ho, prečo v poslednom období rastú odpočty DPH. Pri výpočte výnosu DPH podľa metodiky ESA95
vznikli členovi výboru rozdiely v porovnaní so zverejneným výnosom. Ďalšia otázka smerovala k vyrovnaniu
DPPO a DPFO z podnikania v minulých rokoch, či tieto údaje môže MF SR poskytnúť.
Reakcia IFP:
Mesačné údaje na webe budú v krátkej dobe zaktualizované. Odpočty DPH rastú v súvislosti
s oživovaním výroby a z toho vyplývajúcim rastom dovozu a exportu produkcie.
Rozdiel medzi vypočítaným výnosom a vykázaným výnosom môže vzniknúť vplyvom rozdielneho
započítania sankcií a dorubov. V roku 2009 bol výpočet ovplyvnený aj legislatívnou zmenou skoršieho
vrátenia nadmerných odpočtov pre daňovo spoľahlivých platiteľov. Výpočet výnosov všetkých daní
podľa metodiky ESA95 bude zaslaný členom výboru. Bude obsahovať aj údaje o vyrovnaní DPPO
a DPFO z podnikania.
INFOSTAT
Člena výboru zaujímalo, na akej báze sa sledujú miestne dane a ako sa prognózujú. Spýtal sa na harmonizáciu
daní v EÚ.
Reakcia IFP:
Výkazy za miestne dane spracúva DataCentrum a sú na kvartálnej báze. Odhad miestnych daní je
indikatívny, obce si robia svoje rozpočty sami, IFP aktualizuje počas roka na základe upravených
rozpočtov obcí a aktuálneho plnenia.
Harmonizácia daní nie je momentálne hlavnou témou v Bruseli, nechystá sa nová harmonizácia
spotrebných daní ani harmonizácia daní z príjmu.
ZMOS, VÚC
Členov výboru zaujímalo, ako sa pre nasledujúce roky odhaduje výnos DPFO z podnikania na hotovostnej báze,
keďže od roku 2005 tento výnos prepadá.
Reakcia IFP:
Predpokladá sa, že výnos sa zastabilizuje a bude medziročne rásť. Údaje na hotovostnej báze budú
poskytnuté.
Úlohy vyplývajúce z Výboru:
1. IFP zorganizuje pre členov Výboru stretnutie k reforme daní a odvodov ihneď po zverejnení oficiálneho
návrhu vlády.
2. IFP zašle členom Výboru odhad mesačného plnenia DPH pre rok 2011
3. IFP zašle členom Výboru materiál „Koncepcia boja proti daňovým podvodom na DPH“ (verzia MPK)
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4. IFP zašle členom Výboru výpočet daní podľa ESA95 od roku 1995 do 2009 a rovnako ich zverejní na
webe IFP.
Na záver riaditeľ IFP vyzval členov výboru, aby svoje prognózy zaslali najneskôr do stredy 16. februára 2011 na
nasledovné adresy: jan.toth@mfsr.sk, viktor.novysedlak@mfsr.sk a jana.kralova@mfsr.sk . Následne IFP
zverejní svoje definitívne prognózy daní a sociálnych odvodov.
Zapísala: Jana Králová, 15.2.2011

