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32. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(12.2.2014) 

 
Účastníci stretnutia: 
MF SR – Martin Filko, Eduard Hagara 
NBS – Branislav Relovský, Karol Zeleňák 
Slovenská sporiteľňa – Michal Mušák 
Tatra banka – Juraj Valachy 
Infostat – Jana Juriová 
UniCredit Bank – Ľubomír Koršňák 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť – Viktor Novysedlák, Marek Porubský 
Štátna pokladnica – Jozefína Huličová 
FSSR – Jana Janáčová 
NKÚ – Igor Šulaj, Juraj Kolarovič 
 
Zasadnutia sa zúčastnili aj pracovníci Inštitútu finančnej politiky (ďalej len IFP). 

 
Na začiatku zasadnutia riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Martin Filko predstavil aktuálnu prognózu daní 
a odvodov na roky 2014 až 2017, ktorá vychádza z makroekonomickej prognózy z februára 2014. Následne 
vyzval členov výboru, aby prezentovali svoj názor k aktuálnej prognóze daní a odvodov MF SR a aby vyslovili 
svoje požiadavky na údaje, ktoré by mali byť zverejňované na stránke IFP. 
 
NBS 
Člen výboru vyjadril názor, že aktuálne hotovostné informácie z januára už neindikujú možný optimizmus 
v prognóze dane z pridanej hodnoty a je otázne, či je možné očakávať trvalé zlepšenie výberu dane ako bolo 
zaznamenané v poslednom roku. V otázke DPPO predpokladá makroekonomické prostredie vyšší rast reálnej 
produkcie v porovnaní s rastom reálnych miezd, čo vytvára priestor pre rast ziskovosti podnikov. Nie je však 
zrejmé, ako sa tento rast premietne do výnosu dane. K otázke zverejňovania údajov vyslovil požiadavku 
o kvartálne akruálne dane, množstvo spotrebovaných minerálnych olejov, tabaku, piva a alkoholických nápojov 
a odvedenú sumu DPPO top desiatich firiem. Člen výboru sa pýtal na zníženie prognózy zrážkovej dane a či je 
celý pokles z dôvodu zmien v makroekonomickej prognóze. 
 

Reakcia IFP: 
Zmena prognózy dane vyberanej zrážkou je hlavne v dôvodu 40% zníženia prognózy úrokov, pretože 
daň z úrokov tvorí približne 60 – 70% výnosu dane vyberanej zrážkou. Je možné zverejňovať akruálne 
nepriame dane a čo sa týka informácií o objeme spotreby tovarov z ktorých sa platí spotrebná daň je 
možné ich zverejňovať po tom ako si IFP nastaví vzťahy s FSSR a bude dostávať tieto informácie na 
pravidelnej báze. 

 
INFOSTAT 
Člen výboru považoval prognózu za realistickú a k informáciám, ktoré by mali byť prístupné okrem samotných 
akruálnych daní by pripojil aj metodiku akrualizácie daní. 
 
Slovenská sporiteľňa 
Člen výboru zhodnotil prognózu predbežne za realistickú. Zaujímal sa o spôsob odhadovania medzery pri DPH 
a o to aké údaje sa použili. Ďalej vyjadril názor, že ziskovosť môže rásť pomalšie ako nominálne HDP a pripojil 
otázku či s týmto faktom počíta prognóza DPPO. 
 

Reakcia IFP: 
Medzera pri DPH sa odhaduje ako rozdiel potenciálnej daňovej povinnosti, ktorá vychádza z výkazov 
ŠÚSR a skutočne vybranej dane. Skutočná výška celkovej daňovej medzery a sektorovej daňovej 
medzery môže byť podhodnotená kvôli neúplnosti a podhodnoteným informáciám vo výkazoch, ale je to 
najlepší dostupný zdroj dát. Prognóza DPPO počíta s postupným pomalým poklesom EDS. 
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Tatra banka 
Člen výboru predbežne zhodnotil prognózu ako realistickú. Vyjadril požiadavku na zverejňovanie akruálnych 
nepriamych daní a navrhol IFP organizáciu semináru k metodike výpočtu akruálnych daní, ktorého by mal záujem 
sa zúčastniť. Člen výboru sa pýtal na dôvod regulácie cien tabaku a možnosť podvodov na DPH v sektore 
profesionálnych služieb. 

 
Reakcia IFP: 
IFP prisľúbil organizáciu semináru pre členov výboru. Regulácia cien tabaku vychádza zo zistení, že 
v niektorých prevádzkach sa predával tabak za cenu nižšiu ako výška spotrebnej dane. Navyše sa podľa 
dostupných informácií predá tri krát viac dutiniek ako tabaku, preto sa plánuje zaviesť kolkovanie 
sypaného tabaku. Kým bude opatrenie uvedené do praxe, bol prijatý zákon, ktorý zakazuje predaj 
tabaku za cenu nižšiu ako výška spotrebnej dane, aby tí čo neodvádzajú daň neboli v konkurenčnej 
výhode. Podvody na DPH sú možné poskytovaním profesionálnych služieb bez vydania bločku. 

 
ČSOB 
Člen výboru vyjadril názor, že nie je jasné či zlepšovanie výberu DPH bude dlhodobé. Pýtal sa na možnú 
spoluprácu bánk a FSSR pri odhaľovaní daňových podvodov. Ďalej sa pýtal na obdobie v ktorom začala rásť 
medzera DPH a či tento rast súvisí so zvýšením sadzby. Na záver zhodnotil prognózu ako realistickú. 
 

Reakcia IFP: 
Nárast medzery DPH bol v období po vstupe do EÚ a reforme, ktorá zvýšila význam DPH. Avšak 
v rokoch 2005-2008 bol silný rast ekonomiky, pri ktorom bol výpadok dane menej zrejmý. O miere 
spolupráce medzi FSSR a bankovými inštitúciami IFP nemá informácie. 

 
UniCredit Bank: 
Člen výboru prejavil záujem o metodický seminár IFP k akruálnym daniam a zhodnotil prognózu ako realistickú. 
 
Národný kontrolný úrad 
Člen výboru sa vyjadril k procesu nahlasovania a preverovania podozrivých transakcií a k obmedzeným 
možnostiam skresľovania informácii za účelom neplatenia daní u daňových poradcov a audítorov. Pýtal sa či 
prognóza počíta so zrušením oslobodenia tabakových listov a zmenami v zdaňovaní hypotekárnych záložných 
listov. 
 

Reakcia IFP: 
IFP poďakoval za pripomienku uvedených zmien. 

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť  
Člen výboru so štatútom pozorovateľa zhodnotil spôsob odhadu medzery DPH, ktorý označil ako štandardný 
s pripomienkou, že kvalita dát v národných účtoch (najmä šedá ekonomika) je na diskusiu. Pýtal sa, či je možné 
odhadnúť podiel problému hotovostných operácii bez bločku na daňovej medzere a navrhol opatrenie, ktoré by 
umožňovalo platnosť výsledku práce v sektore profesionálnych služieb iba s priloženým bločkom. Ďalej sa pýtal, 
či počíta prognóza DPH s efektom kontrolného výkazu a aký je odhadovaný vplyv bločkovej lotérie na zlepšenom 
výnose DPH. Zároveň sa zaujímal o zmenu v ziskovosti v porovnaní s novembrom a negatívne vyrovnanie 
v januári 2014. Požiadal o zaslanie prognózy DPPO v štruktúre, aby bolo možné vidieť odhadovaný vplyv 
legislatívnych zmien, a o ukázanie sezónne očistenej aj neočistenej EDS. Na záver sa pýtal na nulový vplyv 
asignácie u DPPO a či prognóza počíta so znížením sadzby DPH v roku 2015. 
 
 Reakcia IFP: 

IFP poďakoval za návrh. Časť hotovostných operácii pomôže odhaliť kontrolný výkaz, avšak konečný 
predaj bez bločku nezachytí. Tento efekt je však iba pozitívnym rizikom prezentovanej prognózy. Na 
kvantifikovanie významu bločkovej lotérie je zatiaľ k dispozícii málo údajov. IFP ďalej prisľúbil zaslanie 
požadovaných informácii. K zápornému vyrovnaniu v januári IFP argumentoval, že ide len o jeden 
mesiac s nízkou váhou na celkovom vyrovnaní, preto ho nepovažuje za smerodajný pre celkový odhad 
vyrovnania za rok 2013. Na záver ozrejmil, že asignácia má nulový akruálny vplyv a ovplyvňuje iba 
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hotovostný výnos DPPO a prognóza počíta s momentálne platnou legislatívou a teda so znížením 
sadzby DPH v 2015. 

 
Na záver riaditeľ IFP vyzval členov výboru, aby svoje prognózy a slovné komentáre zaslali najneskôr do štvrtka 
13. februára 2014 na nasledovné adresy: martin.filko@mfsr.sk, eduard.hagara@mfsr.sk. Následne IFP zverejní 
svoje definitívne prognózy daní a odvodov. 
 
Zapísala: Katarína Strížencová, 14.2.2014 
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