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49. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(21.6.2018) 

 
Účastníci stretnutia: 
MF SR – štátny tajomník Radko Kuruc, riaditeľka IFP Lucia Šrámková 
NBS – Branislav Reľovský, Martin Nevický 
SLSP – Katarína Muchová 
Tatra banka – Boris Fojtík 
KRRZ – Marek Porubský, Marián Šaling 
Unicredit - Ľubomír Koršňák 
FSSR – Rastislav Gábik 
 
Zasadnutia sa zúčastnili aj pracovníci Inštitútu finančnej politiky (ďalej len IFP). 

 
Júnový výbor pre daňové prognózy otvorila riaditeľka IFP Lucia Šrámková. Predstavila členom Výboru aktuálnu 
prognózu a odhad daňových a odvodových príjmov na roky 2017 až 2021, ktorá vychádza z júnovej 
makroekonomickej prognózy a aktuálneho plnenia daní a odvodov. Následne členov vyzvala, aby zaujali 
stanovisko k hodnoteniu prognózy a požiadala ich na vyjadrenie názoru k vývoju na trhu práce, SZČO paušálnym 
výdavkom, spotrebným daniam a ziskovosti DPPO.  
 
NBS 

 Člen hodnotí prognózu predbežne ako realistickú. 
 Prístup k príjmom z trhu práce sa mu zdá optimálny. V minulosti sa stávalo, že po revízii mzdovej bázy 

rástli odvody a DPFO podobným tempom. Vyššie príjmy v prvom kvartáli 2018 mohli byť spôsobené 
komunikovanými odmenami vo verejnom sektore. Vyššie príjmy z odvodov a DPFO môžu byť 
podmienené vznikom viacerých nízkopríjmových pracovných miest, kde je marginálne zdanenie vyššie. 

 Pri paušálnych výdavkoch SZČO sú zatiaľ konzervatívni a počkajú na subjekty, ktoré si odložili daňovú 
povinnosť do leta. 

 Podľa informácii od ÚRSO stúpa výroba/spotreba elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktoré majú výnimku, 
čo môže byť jedným z dôvodom slabšieho výnosu zo spotrebných daní. 

 Prístup IFP k ziskovosti sa im zdá optimálny. Nevidia dôvod prečo by mala ziskovosť zaznamenať pokles. 
 Člen mal otázku aký prístup bol zvolený v aktuálnej prognóze k jednorazovému vplyvu pri DPH, ktorý bol 

avizovaný vo februári. 
 Člena zaujímalo či sú informácie ako bude ŠU SR evidovať existujúci odvod z PZP. 

 
Reakcia IFP 

 Jednorazový pozitívny vplyv pri DPH vo februárovom výbore plynul z objemu nových otvorených kontrol 
na NO v decembri 2017. Časť z nich bola uzavretá už do marca 2018 a ovplyvnili tak ešte akruálny výnos 
v 2017, zatiaľ čo IFP predpokladalo že sa tak stane aj v polke roka. 

 Odvod z PZP bude súčasťou ESA 2010 klasifikácie na položke D.214G spolu s inými daňami na poistenie  
a v minulosti bol pravdepodobne na D.7r.  

 
Unicredit 

 Hodnotenie prognózy je podľa člena predbežne realistické. 
 Zvolené predpoklady IFP pri prognózovaní príjmov z trhu práce považuje člen za optimálne. 
 Čo sa týka spotrebných daní, zaznamenali pokles produkcie v sektore energetiky. Podobná situácia bola 

avizovaná aj v Českej republike. Dôvod môže byť podľa člena počasie alebo bázický efekt, ale nemajú 
k tomu jednoznačné stanovisko. 

 Prenášať 10 % pokles ziskovosti z kvartálnych údajov sa zdá členovi príliš pesimistické a súhlasí 
s prístupom IFP k ziskovosti firiem. 

 
Slovenská sporiteľňa  

▪ Prognózu hodnotia realisticky. 
▪ Trh práce sa výrazne prehrieva a očakávajú, že to bude pokračovať, čo môže mať pozitívny vplyv na 

daňovo-odvodové príjmy. 
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▪ Pri paušálnych výdavkoch bol zvolený racionálny predpoklad. 
▪ Prvý kvartál je pri spotrebných daniach najviac sezónny, najmä z dôvodu počasia, ako aj iných faktorov. 
▪ Pre ziskovosť zatiaľ nečakajú pokles a súhlasia s predpokladom 2 % ziskovosti na 2018. Rizikom je rast 

mzdových nákladov firiem.  
 
Tatra banka 

 Prognózu hodnotia realisticky. 
 V otázkach trhu práce a spotrebných daní sa zhodujú s ostatnými zástupcami bánk. Taktiež zaznamenali 

pokles v sektore energetiky. 
 Člen výboru by sa vedel stotožniť aj s nulovým rastom ziskovosti, aj keď uznáva, že tento prístup by bol 

príliš konzervatívny.  
 
KRRZ 

 Prognózu hodnotia celkovo realisticky, v štruktúre sú ale rozdiely.  
 Pri kvartálnej EDS u DPH je podľa KRRZ viac dôležitý trend, vývoj v jednom štvrťroku nepovažujú za 

smerodajný. Napríklad, otázne je skôr výrazné zlepšenie v 4Q 2017 než slabší vývoj v 1Q 2018, čo 
pripisuje pravdepodobným nedostatkom v makroekonomickej základni DPH (údaje ŠÚ SR). 

 V rámci prognózy analyzovali situáciu na trhu práce. Zaregistrovali presun dohodárov do závislej činnosti 
od polovice roka 2017 a vysoké odmeny v prvom kvartáli 2018 (nárast dynamiky flexibilnej zložky platov).  

 V súvislosti s poznámkou IFP o vysokom raste príspevkov do II. piliera vidia potenciálny dôvod vo vyššom 
raste vstupu mladých ľudí do druhého piliera. Konkrétne čísla zatiaľ neanalyzovali, zachytili však 
informáciu, že do druhého piliera začalo vstupovať viac mladých.  

 Vo vývoji spotrebných daní nevidia slabší výber, pýtali sa na základe čoho IFP argumentuje slabším 
výberom, keďže samotná prognóza IFP sa znižuje o 5 mil. eur oproti februárovej prognóze, čo je pri 
celkovom objeme spotrebných daní 2,3 mld. eur z pohľadu KRRZ veľmi málo. 

 Pri DPPO člen žiadal do budúcna doplniť do prezentácie graf ukazujúci efektívnu daňovú sadzbu (voči 
oficiálnej makrozákladni VpDP), aby bolo možné lepšie analyticky identifikovať rozdiely medzi prognózou 
IFP a KRRZ. Jedná sa najmä o horizont rokov t+1 až t+3, keďže za roky t a t-1 boli rozdiely identifikované 
a vysvetlené.  

 K otázke položenej zo strany IFP ohľadom toho, čo si členovia myslia o budúcom vývoji ziskovosti (za 
rokom 2019) člen uviedol, že v prípade, ak IFP vníma potenciálne riziko vývoja ziskovosti firiem z titulu 
prehrievania trhu práce, toto riziko by malo byť zohľadnené v prognóze VpMP (rast podielu miezd na 
HDP).   

 Člen požiadal o zaslanie detailnej kvantifikácie k elektronickej registračnej pokladni (ERP), ktorá je medzi 
memorandovými položkami. 

 Pri porovnaní prognóz DPFO nie sú výrazné rozdiely, jedine na konci obdobia. Člen sa spýtal na zvolený 
prístup prognózovania DPFO v kontexte odhadu tzv. fiscal drag. KRRZ na jeho odhad používa vlastný 
mikrosimulačný model SIMTASK, pýtal sa aký prístup používa IFP. 

 KRRZ požiadalo o doplnenie výborovej tabuľky s daňovými príjmami o odvod z PZP na samostatnom 
riadku. 

 Člen upozornil, že bol dvakrát porušený štatút Výboru, kedy Výbor nebol informovaný (resp. dostatočne 
informovaný) o tom, že daňové prognózy Výboru neboli použité v procese prípravy rozpočtu verejnej 
správy. Jednalo sa o dodatočné úpravy septembrovej prognózy VpDP (2017) pre účely schváleného 
rozpočtu VS na roky 2018 – 2020 a dodatočné úpravy februárovej prognózy (2018) pre účely Programu 
stability na roky 2018-2021. 

 
Reakcia IFP 

 V rámci analýzy DPH sledujeme trend pri tejto dani a nepreceňujeme posledný kvartál. Predpokladáme 
zlepšenie EDS v 2Q. 

 IFP sa plánuje pozrieť na prechody jednotlivými typmi úväzkov pracujúcich v kontexte zvyšovania daňovo-
odvodového bremena. 

 IFP informovalo, že tabuľka s daňovými príjmami je súčasťou štatútu, a preto by si jej zmena vyžadovala 
úpravu štatútu. Za jednoduchšie riešenie považuje poskytnúť informáciu k odvodu z PZP v dodatočnej 
analytickej tabuľke.  

 IFP sleduje vplyv indexácie NČZD a problematike sa bude venovať do budúcna.   
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 O rozdieloch medzi septembrovou prognózou a schváleným RVS boli členovia informovaní v listoch 
riaditeľky IFP. O dodatočných rozdieloch budú členovia informovaní písomne.  

 Kvantifikácia vplyvu zavedenia ERP bude zaslaná členom výboru. 
 
Na záver stretnutia vyzvala riaditeľka členov, aby poslali svoje prognózy v termíne najneskôr do pondelka 
25.6.2018 do 12. hodiny na nasledovné adresy: lucia.sramkova@mfsr.sk,  peter.harvan@mfsr.sk . 
 
Zapísal: Dušan Paur, 21.6.2018 
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