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Vyjadrenia riadnych členov Výboru pre daňové prognózy 

konaného per rollam  19. novembra 2014 

 

NBS 

"NBS aj po zakomponovaní nových legislatívnych zmien týkajúcich sa zavedenia 

odvodovej odpočítateľnej položky, zmien v novele zákona 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov a novele zákona a dani z motorových vozidiel hodnotí predikciu IFP ako 

realistickú pri zvolených makroekonomických predpokladoch. Predpoklady NBS 

ohľadom plnenia priamych daní sú mierne konzervatívnejšie v porovnaní s 

predpokladmi MF SR, naopak NBS vníma konzervatívny prístup MF SR pri 

prognózovaní spotrebnej dane z minerálnych olejov."  

INFOSTAT 

„Aktualizovanú prognózu daňových a odvodových príjmov IFP považujeme ako celok 

za realistickú a stotožňujeme sa s ňou. Zdôvodnenie vplyvu legislatívnych opatrení 

považujeme za dostatočné.“ 

Slovenská sporiteľňa 

„Prognózu IFP považujeme za realistickú a stotožňujeme sa s ňou.“ 

Tatra banka 

„Predloženú daňovo-odvodovú prognózu IFP považujeme za realistickú a 

stotožňujeme sa s prognózou IFP.“ 

ČSOB 

„Vzhľadom k tomu, že prišlo od posledného výboru iba k malým zmenám a to 

legislatívneho charakteru, tak sa stotožňujeme s prognózou IFP.“ 

UniCredit 

„Prognózu IFP považujeme za realistickú a stotožňujeme sa s prognózou IFP.“ 

Kancelária RRZ 

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) hodnotí aktualizáciu 

prognózy realisticky. Napriek tomu KRRZ identifikovala pre rok 2015 riziká v 

celkovej výške 40 mil. eur, z čoho 26 mil. eur sa týka pravidiel nízkej kapitalizácie 

(totožné so septembrovým výborom) a 14 mil. eur odvodovej odpočítateľnej položky. 

Vzhľadom na neistotu spojenú s týmito opatreniami (dynamické efekty) a zároveň 

predpokladaného približne nulového vplyvu z nekvantifikovaných opatrení, by bolo 

vhodnejšie prijať mierne konzervatívnejší prístup k prognóze.  
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Napriek zníženiu vplyvu pravidiel nízkej kapitalizácie z dôvodu prijatia dodatočných 

výnimiek v Národnej rade SR, platí pôvodná výhrada KRRZ, že kvantifikácia 

opatrenia nezohľadňuje dynamické efekty. Vzhľadom k tomu, že toto opatrenie má 

za cieľ obmedziť optimalizáciu základu dane prostredníctvom vysokých úrokových 

nákladov prepojených daňových subjektov, je pravdepodobné, že práve tieto 

subjekty budú aktívne hľadať iný spôsob, ktorým daňovú povinnosť optimalizovať. 

Riziko KRRZ kvantifikovala vo výške 26 mil. eur.  

Celkový statický vplyv odvodovej položky na zdravotné poistenie (OOP) podľa 

výpočtov KRRZ je veľmi podobný tomu IFP. Mierna odchýlka však existuje v odhade 

štruktúry výnosu z preddavkov a ročného zúčtovania, čo vzhľadom na spôsob 

zaznamenania ovplyvňuje akruálny výnos najmä v prvom roku účinnosti legislatívy. 

Pre rok 2015 KRRZ predpokladá vyšší výpadok v ESA2010 vo výške 14 mil. eur.  

Z hľadiska dynamických vplyvov zavedenia OOP existuje pozitívna aj negatívna 

neistota. Z pohľadu ponuky práce sa zvýšia disponibilné príjmy ľudí s minimálnou 

mzdou bez zmeny nákladov práce. Zároveň sa vytvorí priestor pre zníženie nákladov 

práce a súčasné zvýšenie disponibilných príjmov u ľudí s mzdou do 570 eur. Na 

druhej strane, pre tú skupinu zamestnancov, ktorých mzda je naviazaná priamo na 

minimálnu mzdu cez tzv. stupne náročnosti (koeficienty, ktorými sa násobí 

minimálna mzda), nebude pozitívny efekt zavedenia OOP stačiť na to, aby 

„zneutralizoval“, efekt zvýšenia minimálnej mzdy. Týmto zamestnancov, naopak 

náklady práce stúpnu. Uplatňovanie týchto koeficientov minimálnej mzdy sa podľa 

údajov Sociálnej poisťovne môže týkať až do 30 tisíc ľudí (najmä prvá dva stupne). 

Vychádzajúc z predpokladu, že makroekonomická prognóza tento efekt 

nezohľadňuje, existuje dodatočná negatívna neistota ohľadom vplyvu na dopytovú 

stranu trhu práce. 

 


