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48. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(8.2.2018) 

 
Účastníci stretnutia: 
MF SR – Peter Harvan (poverený zastupovaním riaditeľky IFP) 
NBS – Branislav Reľovský, Martin Nevický 
SLSP – Katarína Muchová 
Tatra banka – Juraj Valachy 
KRRZ – Viktor Novysedlák, Jana Valachyová 
ČSOB – Marek Gábriš 
FSSR – Rastislav Gábik 
INFOSTAT – Andrej Hamara 
Sociálna poisťovňa – Judita Šteffeková 
Štátna pokladnica – Jozefína Huličová 
 
Zasadnutia sa zúčastnili aj pracovníci Inštitútu finančnej politiky (ďalej len IFP). 

 
Februárový výbor pre daňové prognózy otvoril riaditeľ odboru daňových príjmov a fiškálnych analýz Peter Harvan, 
ktorý zastúpil riaditeľku IFP Luciu Šrámkovú. Členom Výboru predstavil aktuálnu prognózu daňových a odvodových 
príjmov, ktorá vychádza z januárovej makroekonomickej prognózy. Na záver ponúkol členom priestor na diskusiu 
a vyzval ich, aby zaujali stanovisko k hodnoteniu prognózy a k nasledujúcim otázkam: 

▪ Čo si myslíte o ziskovosti ako báze pre daň z príjmov právnických osôb po novej informácii zo ŠÚSR? 
▪ Ako hodnotíte prijaté opatrenia na zvýšenie miezd (13./14.plat) v kontexte prognózy?  

 
NBS 

 Člen predbežne hodnotí prognózu ako realistickú. Zároveň poznamenal, že zastávajú konzervatívnejší 
prístup pri dani z nehnuteľností a DPH. 

 Podľa jeho názoru, ziskovosť vykazovaná ŠÚSR ešte bude musieť prejsť dodatočnými zlepšeniami, kým 
ju bude možné aplikovať pri prognóze DPPO. 

 Na hodnotenie legislatívneho opatrenia (13. a 14. platu) si počkajú na finálne znenie zákona. Podľa 
zástupcu NBS existuje riziko dynamických efektov pri 13. a 14. plate. Kvantifikácia fiškálneho vplyvu sa 
im javí ako realistická. 

 Člen mal otázku ohľadom výpočtu priemernej mzdy, ktorá je použitá pri 13. a 14. plate. 
 Revidoval sa odhad daňovej licencie? Ide o statický alebo dynamický vplyv? 
 Zástupca sa spýtal na dôvod jednorazového efektu pri zrážkovej dani na úrovni 11 mil. eur v roku 2019. 

 
Reakcia IFP 

 Výpočet priemernej mzdy pri 13. a 14. plate bude v súlade so Zákonníkom práce, teda bude použitá 
priemerná mzda za posledný kvartál. 

 V septembrovej prognóze bol podhodnotený pozitívny vplyv licencie. Zároveň, bola v januári publikovaná 
štúdia IFP, ktorá revidovala negatívny fiškálny vplyv na -115 mil. eur. Tento nový vplyv je zahrnutý 
v aktualizácií legislatívy na dani z príjmu právnických osôb. 

 IFP si uvedomuje, že plnenie dane z nehnuteľnosti za tri štvrťroky 2017 je slabšie v porovnaní 
s očakávaným výnosom. Každoročne však aj bez zvýšenia sadzieb dochádza k nárastu výberu o 6 mil. 
eur. IFP predpokladá, že legislatívne zvýšenie sadzieb a bežný každoročný nárast výberu naplnia 
očakávaný výnos dane na celoroku. 

 Jednorazový vplyv 11 mil. eur v roku 2019 na zrážkovej dani je prebratý na základe informácií od 
vybraného významného subjektu o jeho odhade budúcich platieb v súlade s prístupom z minulosti. 
 

KRRZ 
 Predbežné hodnotenie prognózy je realistické. 
 Ziskovosť môže slúžiť ako vhodný indikátor, ale zatiaľ sa nedá uvažovať o jeho použití pri prognóze 

DPPO. 
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 Člen vníma možné dynamické efekty pri kvantifikácii 13 a 14 platu. Zároveň vníma aj administratívne 
problémy spojené s uplatňovaním oslobodenia pre 13. a 14. plat. Upozornil na príklad z minulosti, kedy 
vznikli problémoch s uplatňovaním odvodovo odpočítateľnej položky, a že podobné riziko môže nastať aj 
pri 13. a 14. plate, najmä v prípade, kedy je možné oslobodenie uplatňovať u viacerých zamestnávateľov.  

 Zároveň sa spýtal či bude možné v júnovej prognóze aktualizovať vplyv 13. a 14. platu. 
 
Reakcia IFP 

 Niektoré legislatívne zmeny podnecujú k neželanému správaniu a optimalizácií daňovej povinnosti. 
Príkladom je odvodovo odpočítateľná položka pre študentov, kde existujú indície že dochádza k jej 
viacnásobnému uplatňovaniu. riziko pri zavedení 13. a 14. platu by malo byť kryté ročným zúčtovaním. 
Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov malo byť podmienkou pre uplatnenie oslobodenia na 14. plate 
v 2019.  

 Z dôvodu postupného nábehu 13. a 14. platu nebude možné v júnovej prognóze aktualizovať fiškálny 
vplyv na základe skutočných dát. IFP bude ale chcieť aktualizovať vplyv na základe údajov o výškach 
odmien vyplatených za celorok 2017 ktoré by mali byť dostupné v priebehu mája. 

 
Tatra banka 

 Hodnotenie prognózy je podľa člena realistické. 
 Nemajú detailnejšie informácie o úrovni ziskovosti od ŠÚSR. Podľa zástupcu Tatra banky na celkovú 

úroveň ziskovosti negatívne vplývajú legislatívne zmeny, ako aj pozitívny vývoj miezd. 
 Kvantifikáciu opatrení hodnotí realisticky. 
 Člen požiadal o detailnejšie vysvetlenie pojmu elektronické pokladne, resp. ako bude fungovať ich 

nastavenie. 
 Člen mal otázku či bude Eurostat posudzovať zvýšenie úrovne otvorených kontrol na nadmerných 

odpočtoch pri DPH. 
 
Reakcia IFP 

▪ Elektronická pokladnica, tzv. „eKasa“, by mala byť nonstop v online režime, teda vydané bločky  budú 
registrované v aktuálnom čase a nebude priestor na manipulovanie fiškálnej pamäte. Viac detailov bude 
komunikovať FS SR pri zavádzaní opatrenia do praxe. 

▪ V minulosti bol návrh na úpravu metodiky DPH, avšak nakoniec sa dospelo ku konsenzu zachovať status 
quo a nemeniť súčasnú metodiku vykazovania. Zároveň, na základe poslednej diskusie Eurostat nevyjadril 
k súčasnej metodike výhrady. 

 
Reakcia FS SR 

▪ Akruálny výnos DPH v roku 2017 sa kontrolnou činnosťou FS SR výrazne nezmení. Objem kontrol 
otvorených nadmerných odpočtov DPH sa na konci roka výrazne nezmenil oproti začiatku roka 2017. 

 
Slovenská sporiteľňa  

 Prognóza je podľa zástupkyne realistická. 
 Ziskovosť dokáže zachytiť trend, ale nominálne hodnoty sú z praktického hľadiska nepoužiteľné pri 

prognózovaní DPPO. 
 Pri prezentovaní spôsobu kvantifikácie 13. a 14. platu bolo uvedené, že nebude platiť úplne oslobodenie  

od sociálnych odvodov. Z akého dôvodu bolo použité toto nastavenie. 
 Keďže horný limit pri 13. a 14. plate je určený na základe avizovanej hodnoty minimálnej mzdy, bude sa 

posúvať pri budúcom zvyšovaní minimálnej mzdy? 
 
Reakcia IFP 

 Nemožnosť úplného oslobodenia sociálnych odvodov pri 13. a 14. plate je z dôvodu implementovania 
medzinárodnej legislatívy v slovenskom právnom systéme. 13. a 14. plat nie je možné oslobodiť od 
garančného fondu a úrazového poistenia (0.8 % a 0.25%), na ktoré sa táto legislatíva vzťahuje. 

 Podľa legislatívneho návrhu je horný limit na oslobodenie 500 eur pri 13. a 14. plate. Jedná sa teda o fixnú 
sumu. 
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ČSOB 
▪ Prognózu hodnotí člen realisticky 
▪ Úroveň ziskovosti nedokáže člen detailnejšie posúdiť, keďže nemá bližšie informácie.  

 
 
Na záver stretnutia vyzval riaditeľ členov, aby poslali svoje prognózy v termíne najneskôr do pondelka 12.2.2018 
do 12. hodiny na nasledovné adresy: lucia.sramkova@mfsr.sk,  peter.harvan@mfsr.sk . 
 
 
Zapísal: Dušan Paur, 8.2.2018 
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