
Inštitút finančnej politiky  19. jún 2012 

25. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(15.6.2012) 

 
Účastníci stretnutia: 
MF SR – Martin Filko, Viktor Novysedlák 
NBS – Jana Jirsáková, Karol Zeleňák 
INFOSTAT – Miroslav Kľúčik 
Slovenská sporiteľňa – Michal Mušák 
Tatra banka – Juraj Valachy 
ČSOB – Marek Gábriš 
ING – Eduard Hagara 
 
Zasadnutia sa zúčastnili aj pracovníci odborov IFP. 

 
Na začiatku zasadnutia riaditeľ Inštitútu finančnej politiky p. Filko predstavil aktuálnu prognózu daní a odvodov na 
roky 2012 až 2015. Následne vyzval členov výboru, aby sa vyjadrili k aktuálnej prognóze MF SR. 
 
NBS 
K aktuálnej prognóze zaujme oficiálne stanovisko neskôr avšak pokladá ju za podobnú vlastnej prognóze 
s výnimkou sociálnych odvodov a DPFO. Člen výboru ocenil skutočnosť, že prognóza neobsahuje očakávané 
konsolidačné opatrenia, ktoré ešte nie sú schválené. Zároveň sa zaujímal o rozdiel vo vývoji sociálnych odvodov 
a DPFO napriek rovnakej makroekonomickej základni (mzdová báza), o kvantifikáciu opatrení v konsolidačnom 
balíčku a možnosť zvýšiť spotrebnú daň z alkoholu. 
 

Reakcia IFP: 
Lepší vývoj sociálnych odvodov sa očakáva najmä na základe lepšieho vývoja v roku 2011 
a pozitívneho vplyvu makroekonomického vývoja. V prípade DPFO zo závislej činnosti sa odhad na rok 
2011 nemenil, v 2012 sa očakáva mierne lepší vývoj z dôvodu makroekonomickej bázy a horší vývoj 
v rokoch 2013 až 2015 z dôvodu mmenšieho „fiscal dragu“. V prípade DPFO z podnikania nie je 
rozhodujúcim faktorom mzdová báza, ale najmä vývoj HDP, ziskovosť a možná optimalizácia daňových 
subjektov. Čo sa týka predbežnej kvantifikácie konsolidačného balíčka, táto bola robená oproti „no policy 
change“ scenáru (každé opatrenie samostatne).  
 

INFOSTAT 
Člen výboru sa vyjadril, že nemá výhrady voči prognóze a považuje ju skôr za konzervatívnu. Oficiálne 
stanovisko bude zaslané. Zaujímal sa o možnosť flexibility verejných výdavkov v prípade zhoršenia ekonomickej 
situácie a očakávaného výpadku daňových príjmov a navrhol využitie údajov zo Štatistického úradu v procese 
odhadu výnosu DPH a DPPO. 
 

Reakcia IFP: 
V prípade nepriaznivého vývoja verejných financií je možné zmraziť výdavky. Vývoj DPH bude hlbšie 
analyzovaný na základe údajov z finančnej správy. Pričom rovnako aj v prípade DPPO sa IFP zameria 
najmä na analýzu individuálnych údajov. IFP takisto zváži použitie aktuálnych údajov zo ŠÚSR. Na 
základe nových štatútu môžu samotný členovia Výboru zvolať zasadnutie, čím sa vytvorila výrazná 
flexibilita pre prípadné revidovanie prognóz. 

 
 
Slovenská sporiteľňa 
Člen výboru sa zaujímal o vývoj DPH v prvom kvartáli, ktorý je horší ako sa očakávalo a možné príčiny 
a dôsledky tohto vývoja. Ďalej sa pýtal na možnosti konsolidácie prostredníctvom spotrebných daní, majetkových 
daní a zníženia odvodov do II. dôchodkového piliera.   
 

Reakcia IFP: 
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Vývoj DPH v prvom kvartáli nie je v súlade s vývojom makroekonomickej základne, čo si vyžaduje ďalšiu 
analýzu tohto problému. Zároveň možno konštatovať, že problém nie je vo výške nadmerných odpočtov, 
ale vo vývoji samotnej dane. Vývoj v Q1 nemusí byť smerodajný a je potrebné počkať na vývoj príjmov 
v nasledujúcom období. Prípadné zvyšovanie dane z nehnuteľností je v súčasnosti vo fáze 
rozhodovania.  
 

 
ČSOB 
Člen výboru sa pýtal na termíny zavedenia poplatku za registráciu automobilov  a zvýšenia dane z nehnuteľností. 
Ďalej sa zaujímal o výšku odvodu do fondu ochrany vkladov a zaradenie do sektora verejnej správy.    
 

Reakcia IFP: 
Zavedenie poplatku za registráciu automobilov sa predpokladá s účinnosťou od 1.9.2012. V prípade 
zmeny systému zdaňovanie nehnuteľností nebolo prijaté rozhodnutie a je potrebné analyzovať 
a prediskutovať viacero problémov spojených s touto daňou. Fond ochrany vkladov zostane mimo 
sektora verejnej správy, avšak povinný odvod sa zníži, pričom do úvahy treba brať aj požiadavky 
Európskej komisie. 
 

Tatra banka 
Člen výboru nemal výhrady k prezentovanej prognóze. Zaujímal sa o očistenie základne pre DPH o inputovanú 
spotrebu vykazovanú štatistickým úradom a o priority vlády v oblasti výdavkovej politiky.  

 
Reakcia IFP: 
Pri analýze vývoja DPH bola základňa očistená aj o inputovanú spotrebu, zároveň sa ukázalo že tržby 
lepšie aproximujú daňovú základňu DPH ako spotreba domácností. V rámci ďalšej analýzy DPH sa IFP 
zameria aj na vplyv nákupnej turistiky, kde by mohol požiadať o pomoc aj komerčné banky. IFP 
predpokladá, že hlavnými prioritami v oblasti výdavkov budú školstvo a doprava. 

 
ING  
Člen výboru predbežne považuje prognózu za realistickú a súhlasil s konzervatívnym odhadom DPH.  Zaujímal 
sa, či sa pri kvantifikácii úsporných opatrení počítalo s možnosťou daňovej optimalizácie. 

 
Reakcia IFP: 
IFP pri kvantifikácii bral do úvahy aj určitú mieru daňovej optimalizácie a dynamické efekty. 
Prezentovanú konsolidáciu však nemožno brať ako finálnu, keďže ešte neboli prijaté konečné 
rozhodnutia. 

 
 
 
Na záver riaditeľ IFP vyzval členov výboru, aby svoje prognózy a slovné komentáre zaslali najneskôr do utorka 
19. júna 2012 do 12:00 na nasledovné adresy: martin.filko@mfsr.sk, viktor.novysedlak@mfsr.sk. Následne IFP 
zverejní svoje definitívne prognózy daní a sociálnych odvodov. 
 
 
Zapísal: Rastislav Gábik, 19.6.2012 
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