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Aktuálna prognóza daňových a odvodových príjmov na roky 2014 – 

2017 

Ministerstvo financií aktualizovalo odhad daňových a odvodových príjmov na roky 2015 

až 2017. Dôvodom aktualizácie boli legislatívne zmeny od septembrového výboru, 

najmä zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP). Aktualizácia daňových 

a odvodových príjmov vychádza výlučne z legislatívnych zmien. Odhad  daňových 

a odvodových príjmov na rok 2014 preto zostáva nezmenený, v roku 2015 sa očakáva 

pokles daňových a odvodových príjmov o 146,1 mil. eur. 

1. Odvodová odpočítateľná položka (OOP)1 

Zavedenie OOP zníži výnos zdravotných odvodov od ekonomicky aktívnych osôb 

v roku 2015 o 165,8 mil. eur. Zároveň bude mať mierne pozitívny vplyv na výnos dane 

z DPFO, DPPO a zrážkovej dane2. Celkový vplyv na daňové a odvodové príjmy 

v roku 2015 sa odhaduje na 148,4 mil. eur, s miernym poklesom v ďalších rokoch.  

2. Novela zákona o dani z príjmov 

V porovnaní so septembrovým odhadom došlo k rozšíreniu subjektov, pre ktoré 

neplatia pravidlá nízkej kapitalizácie. Výnimky sa rozšírili o lízingové spoločnosti, 

ďalšie finančné inštitúcie a realitné spoločnosti3. Rozšírenie výnimiek znamená nižší 

výnos v nasledujúcich rokoch o zhruba 10 mil. eur.  

3. Novela zákona o dani z motorových vozidiel 

V prípade dane z motorových vozidiel sa posúva účinnosť zákona z 1. decembra 

2014 na 1. januára 2015. Podľa pôvodného návrhu by decembrový výnos dane bol 

príjmom štátneho rozpočtu, čo nebolo zohľadnené v septembrovom odhade. 

Presunom účinnosti zákona bude aj decembrový výnos príjmom VÚC, čo podľa 

aktuálnej metodiky znamená hotovostný aj akruálny výnos v roku 2015. 

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 o dani z príjmov 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% 
 

 
zdroj: IFP 

Ministerstvo financií v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti 

aktualizovalo a zverejňuje prognózy daňových a odvodových príjmov. Táto prognóza bola 

predmetom Výboru pre daňové prognózy (VpDP) 20. novembra 2014. Všetci členovia VpDP 

pokladali prognózu za realistickú. 

Viac o daňových prognózach ako aj podkladové materiály je možné nájsť na stránke IFP v 

časti Ekonomické prognózy  daňové prognózy. 

                                                           
1 Viac o OOP je možné nájsť v komentári IFP „Zamestnávanie nízkopríjmových bude lacnejšie“ 
(http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9878) 
2 Vyšší výnos DPFO vychádza zo skutočnosti, že odvody sú odpočítateľnou položkou pre DPFO a ich zníženie 
znamená vyššiu základňu DPFO. Zníženie mzdových nákladov na zamestnancov sa prejaví vo vyššej ziskovosti 
podnikov a tým v DPPO. Zrážková daň bude ovplyvnená prostredníctvom ročného zúčtovania OOP 
3 Týka sa iba realitných spoločností, ktoré sú akciové spoločnosti a zároveň zahraničné osoby 
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