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28. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(6.2.2013) 

 
Účastníci stretnutia: 
MF SR – Martin Filko, Marek Porubský 
NBS – Jana Jirsáková, Karol Zeleňák 
Slovenská sporiteľňa – Michal Mušák 
Tatra banka – Juraj Valachy 
UniCredit Bank – Lubomír Koršnák 
ING Bank – Viktor Štrba 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť – Ľudovít Ódor, Viktor Novysedlák 
NKÚ – Juraj Kolarovič 
Sociálna poisťovňa – Judita Šteffeková 
Zasadnutia sa zúčastnili aj pracovníci odborov IFP. 
 

 
Riaditeľ Inštitútu finančnej politiky p. Filko predstavil aktuálnu prognózu daní a odvodov na roky 2013 až 2016. 
Následne vyzval členov výboru, aby sa vyjadrili k aktuálnej prognóze MF SR. 
 
NBS 
Člen výboru pokladá prognózu IFP za realistickú. Pýtal sa na hlavné dôvody, ktoré viedli k výraznému zníženiu 
prognózy v porovnaní s poslednou prognózou z decembra 2012. Rovnako ho zaujímali príčiny zníženia efektívnej 
daňovej sadzby (EDS) u DPPO v rokoch 2014 - 2015. V závere svojho príspevku v rámci diskusie sa zaujímal 
o skutočnosť,  či spresnená metodika akrualizácie DPH sa premietne už v najbližšej EDP notifikácii.  
 

Reakcia IFP: 
Rozdiel v prognóze je z hlavnej časti spôsobený aktualizáciou makroekonomickej prognózy z januára 
2013. Decembrová daňová prognóza bola založená na makroekonomickej prognóze zo septembra. 
Teda aktualizovaná prognóza daní v sebe odráža zmenu makroekonomických veličín medzi týmito 
obdobiami. Úprava levelu v prípade DPPO v roku 2014 vyplýva z titulu prehodnotenia pôvodného 
predpokladu ohľadom umorovania strát. Neistota spôsobená horším makroekonomickým vývojom 
nedovolí úvahu, že kumulatívne straty na umorenie by sa v roku 2014 výraznejšie znížili ako sa pôvodne 
predpokladalo. Nová metodika akrualizácie DPH bola zaslaná Eurostatu a v súčasnosti očakávame na 
ich stanovisko k predmetnej veci. Z pohľadu výboru je vyjadrenie Eurostatu nepodstatné, nakoľko 
nebude mať vplyv na prezentované prognózy, z dôvodu, že odhad DPH na najbližšie roky už vychádza 
zo spresnenej metodiky.  

 
Slovenská sporiteľňa 
Člen výboru pokladá prognózu za realistickú. Podľa jeho názoru prepad v upravenej EDS na rozdiel od 
prezentovaného vývoja vo výbore bude aj naďalej pokračovať. Pýtal sa na výstup sporiteľov z II. piliera 
a na spôsob jeho započítania v rozpočte verejnej správy. Zaujímalo ho, či sa prezentovaná prognóza daní 
a odvodov hodnotí v kontexte makroekonomickej prognózy schválenej výborom. Zároveň sa zaujímal, či 
spresnené vykazovanie pri DPH sa bude využívať aj naďalej a pýtal sa na dôsledky schválenia spresnenej 
metodiky Eurostatom na saldo VS a HDP v dotknutých rokoch 2011 a 2012. 
 

Reakcia IFP: 
Vplyv výstupu sporiteľov z II. piliera je rozdelený do dvoch rokov - 2012 a 2013, pričom je konzistentný 
s pôvodnými predpokladmi. Čo sa týka hodnotenia prognózy platí tak ako je to uvedené v štatúte 
výboru, že aktualizovaná prognóza daní a odvodov sa hodnotí v kontexte výborom schválenej 
makroekonomickej prognózy. Súčasný spôsob akruálneho zaznamenávania DPH v špecifických 
situáciách (napr. problémy IT na FS SR) vedie k nesprávnemu zaznamenávaniu tokov DPH. V minulosti 
sa na akrualizáciu DPH využívala koeficientová metóda, pri ktorej sa odhadoval koeficient úspešnosti 
výberu DPH, ktorý je v súčasnosti problematické odhadnúť. Z uvedeného dôvodu sa súčasná spresnená 
metodika bude požívať pri akrualizácii DPH aj naďalej. Deficit v roku 2011 bude uvedeným spresnením 
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akrualizácie ovplyvnený negatívne a deficit v roku 2012 by mal byť ovplyvnený pozitívne, pričom finálne 
údaje budú k dispozícii až v marci – apríli tohto roka.  

 
Tatra banka 
Člen výboru nemal výhrady k prezentovanej prognóze. Zaujímal sa o to, aké opatrenia sa chystajú na vykrytie 
350 mil. eur výpadku v daniach a odvodoch s cieľom dodržať záväzok vlády v roku 2013 dosiahnuť deficit pod 
úrovňou troch percent. 

 
Reakcia IFP: 
Očakáva sa, že približne 2/3 z výpadku by malo byť pokrytých transferom úspor od vystupujúcich 
z II. piliera a zvyšok opatrení bude prezentovaný vedením MF SR na tlačovej konferencii 
k aktualizovanej prognóze daní a odvodov. 

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) 
Člen výboru považuje spresnenie metodiky akrualizácie DPH za správne. Zaujímalo ho, či k aktualizácii vplyvov 
legislatívnych opatrení okrem zahrnutia novej makroekonomickej prognózy prispelo aj prehodnoteniu tzv. 
dynamických efektov u týchto opatrení. Člen výboru z RRZ ako pozorovateľ nehodnotil prezentovanú prognózu, 
pričom vyjadril svoj názor, že riziká rozpočtu sú ešte výraznejšie ako pôvodne uviedli vo svojom „Hodnotení 
Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015“.  

 
Reakcia IFP: 
IFP informovalo, že s výnimkou legislatívnej úpravy týkajúcej sa zmeny sadzby u DPPO, neprehodnotilo 
u ostatných opatrení pôvodne zapracované dynamické efekty. Pozitívny efekt zo zvýšenia sadzby 
DPPO bol revidovaný smerom nadol z dôvodu zvýšenia neistoty v ekonomickom vývoji a tým pádom aj 
vyššej očakávanej miery „optimalizácie“ u dotknutých subjektov.  

 
Na záver riaditeľ IFP vyzval členov výboru, aby svoje prognózy a slovné komentáre zaslali najneskôr do štvrtka 
7. februára 2013 do 12:00 na nasledovné adresy: martin.filko@mfsr.sk, marek.porubsky@mfsr.sk. Následne IFP 
zverejní svoje definitívne prognózy daní a sociálnych odvodov. 
 
 
Zapísala: Katarína Strížencová, 7.2.2013 
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