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26. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy 
(20.9.2012) 

 
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 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť – Ľudovít Ódor 
 
Zasadnutia sa zúčastnili aj analytici 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 
Člen výboru pokladá prognózu za realistickú. Pýtal sa na výnos a riziko spojené s otvorením druhého piliera a 
prípadným vystúpením ľudí. Zároveň sa zaujímal o vývoj DPPO, prečo uplatnenie väčšej straty podnikov v roku 
2011 je prenesené na celú prognózu. Ďalej sa pýtal na efektívnu daňovú sadzbu pre spotrebné dane a či bude 
zvolaný daňový výbor aj v novembri, po prijatí konsolidačných opatrení 
 

Reakcia IFP: 
Odhad počtu ľudí, ktorý vystúpia z druhého piliera po jeho otvorení je neistý. Táto skutočnosť 
predstavuje riziko pre prognózu, ale nie pre verejné financie. V prípade DPPO nie je dôvod 
predpokladať, že zmena správania bola spôsobená jednorazovým efektom. Situácia z roku 2011 je 
východiskový informácia  pre roky 2012 až 2015. Preto zníženie úrovne prenášame do ďalších rokov. 
Čo sa týka efektívnej daňovej sadzby pre spotrebné dane budú  informácie dodané mailom. Po prijatí 
konsolidačných opatrení bude vyčíslený  vplyv, ktorý nie je zahrnutý v septembrovej prognóze. 
V prípade  neočakávaného makroekonomického šoku sa zvolá dodatočný výbor v novembri. 

 
INFOSTAT 
Člen výboru sa vyjadril, že nemá výhrady voči prognóze a považuje ju za realistickú. Zaujímal sa v prípade DPPO 
o nesúlad medzi údajmi zo Štatistického úradu a vybranou daňou. 
 

Reakcia IFP: 
Kontrolovali sa údaje pri vybraných najväčších firmách, kde tento nesúlad nebol nájdený. Predpokladá 
sa problém v segmente  malých a stredných firiem. 

 
Slovenská sporiteľňa 
Člen výboru sa pýtal na výšku rezervy pri zahrnutí všetkých legislatívnych opatrení a nakoľko je prezentovaná 
prognóza konzervatívna z hľadiska možného obchádzania príjmov a horšieho výberu daní v súvislosti 
s konsolidačným balíčkom. Zaujímal sa o scenár „no policy change“. Ďalej sa pýtal na rozdiel v hodnotení 
rozpočtu pri marginálnom prekročení deficitu na rok 2013 (napríklad 3,1 % HDP) a na riziko spojené s emisnou 
daňou a možným spätným nárokovaním vybranej dane. 
 

Reakcia IFP: 
V prípade zhoršenia makroekonomického vývoja bude potrebné implementovať dodatočné konsolidačné 
opatrenia. Ešte neschválené konsolidačné opatrenia nie sú zahrnuté v prognóze. Scenár „no policy 
change“ (NPC) sa vytvára dva krát do roka (tretí krát na požiadanie). NPC bol druhý krát vypracovaný 
v auguste ako podklad na rozpočtový rámec 2013 až 2015. Predpokladá sa, že vláda príjme rozpočet 
založený na daňovej prognóze s naplánovaným deficitom 2,9% HDP. Riziko prekročenia deficitu IFP 
v súčasnosti nevie zhodnosť. S emisnou daňou nie sú späté žiadne dodatočné riziká. 
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ČSOB 
Člen výboru sa pýtal na prostriedky na zvýšenie platov učiteľov. 
 

Reakcia IFP: 
Nie sú zahrnuté v prognóze. 
 

Tatra banka 
Člen výboru nemal výhrady k prezentovanej prognóze. Zaujímal sa o to, či navrhnuté opatrenia zabezpečia 
klesanie deficitu aj v nasledujúcich rokoch 2013 až 2015. Pozitívne zhodnotil prezentované informácie 
o selektívnych daňových zvýhodneniach (tzv. daňových výdavkoch).  

 
Reakcia IFP: 
Na výbore navrhované opatrenia predstavujú len niektoré konsolidačné opatrenia. Bude potrebné 
schváliť ďalšie opatrenia v roku 2013. 

 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť  
Člen výboru predbežne považuje prognózu za realistickú. Pýtal sa na rezervu, ktorú obsahuje makroekonomická 
prognóza.  Taktiež ho zaujímalo, či je v daňovej prognóze rezerva rozdelená na jednotlivé výdavky a či je 
zosumarizovaný vplyv na verejné financie. Ďalej sa pozitívne vyjadril daňových výdavkoch.  

 
Reakcia IFP: 
Celková kvantifikácia vplyvu konsolidačných opatrení bude dokončená v čo najkratšom možnom 
termíne. Zapracovať je potrebné aj opatrenia, ktoré ešte neboli schválené. 

 
Na záver riaditeľ IFP vyzval členov výboru, aby svoje prognózy a slovné komentáre zaslali najneskôr do 
pondelka 24. septembra 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. 
 
 
Zapísala: Katarína Strížencová, 5.10.2012 
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