
 
 
 
 
 
 
 

medzimesačne   RVS 2019 - 2021  VpDP (jún 2019) 
 

- 3 mil. eur (- 0,00 % HDP) 

• ODVODY, DPFO z.č.: +12 mil. eur 

• Zrážková daň: +11 mil. eur 
• Spotrebné dane: -8 mil. eur 
• DPPO: -6 mil. eur 

 
 

- 250 mil. eur (- 0,26 % HDP) 

• Ostatné dane: -264 mil. eur 
• ODVODY, DPFO z.č.: +131 mil. eur 

• DPPO: -107 mil. eur 

• Spotrebné dane: -29 mil. eur 

 
 

- 64 mil. eur (- 0,07 % HDP) 
• DPH: -76 mil. eur  

• DPPO: -53 mil. eur 

• ODVODY, DPFO z.č.: +52 mil. eur 

• Ostatné dane: -14 mil. eur 
 

Vývoj daňových prognóz v roku 2019 (odchýlky od rozpočtu; akruál) 

 

 
 

• Septembrová daňová prognóza indikuje pre rok 2019 nižšie daňovo-odvodové príjmy o 250 mil. eur v porovnaní 
s rozpočtom verejnej správy 2019-2021, ktorý bol schválený parlamentom v decembri 2018. V porovnaní s augustovou 
mesačnou prognózou zohľadňuje aj aktualizáciu makroekonomickej prognózy. Najväčšie odchýlky súvisia 
s kategóriou „ostatné dane“, keďže v rozpočte je nesprávne zaznamenaný vplyv zavedenia eKasy a identifikačných látok 
(tzv. nanomarkery) a zároveň v apríli došlo k zrušeniu osobitného odvodu obchodných reťazcov. 
 

• Z pohľadu vplyvu na saldo verejnej správy to znamená zhoršenie o 165 mil. eur. Rozdiel oproti sume 250 mil. eur je 
spôsobený zahrnutím vplyvu vývoja „daňových bonusov“, výdavkov na verejnoprospešný účel (tzv. 2 %) a niektorých 
nesystémových rezerv, ktoré sú zaznamenané na výdavkovej strane rozpočtu verejnej správy. 

medzimesačne: - 3 mil. eur (- 0,00 % HDP) 
 

• ODVODY, DPFO z.č.: Zvýšenie odhadu o 12 mil. najmä z dôvodu aktualizácie prognózy mzdovej bázy. 

• Zrážková daň: Nárast odhadovaného výberu vyplýva z vysokého priebežného plnenia zrážkovej dane z dividend. 
 

Medzimesačná zmena prognózy – september 2019  Vývoj zmien mesačných prognóz KRRZ 

 

 

 

 
 
 

 

Priebežný vývoj daňových príjmov 

(september 2019) 

Pripravili: M. Šaling, M. Porubský, M. Kubík, J. Valachyová  

Aktuálny odhad výnosu daní v metodike ESA2010 vychádza zo skutočného 
hotovostného plnenia daní po mesiac august 2019 (s výnimkou odvodov, 

ktoré sú k dispozícii len po mesiac júl 2019). 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

RVS 2019 – 2021: - 250 mil. eur (- 0,26 % HDP) 

 
Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči 
schválenému rozpočtu VS 

 

• Ostatné dane (-264 mil. eur): 

• Zrušenie osobitného odvodu obchodných reťazcov 
(-150 mil. eur). 
 

• Zahrnutie a nesprávne účtovanie vplyvu 
zavedenia eKasy a identifikačných látok 
(tzv. nanomarkerov) do ostatných daní                  
(-90 mil. eur). Zavedenie eKasy by sa malo 
prejaviť priamo vo výnose DPH. V prípade 
nanomarkerov zatiaľ nie je známe, odkedy 
vznikne povinnosť označovania minerálnych 
olejov (vplyv na spotrebnú daň z minerálnych 
olejov). 

VpDP (jún 2019): - 64 mil. eur (- 0,07 % HDP) 

Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči VpDP 

 

 
• DPH:  

Väčšia časť rozdielu (-76 mil. eur) vznikla v čase 
samotnej prognózy VpDP z v júna 2019 (-50 mil. 
eur), pričom rozdiel vyplýval z mierne odlišných 
predpokladov prognózy KRRZ a VpDP. Dodatočné 
zhoršenie od posledného zasadnutia VpDP (-25 mil. 
eur) je spôsobené mierne pomalším priebežným 
mesačným plnením v porovnaní s očakávaniami 
a zhoršením makroekonomického výhľadu. 
 

• DPPO: 
Nižší odhad vyplýva zo zhoršenej 
makroekonomickej prognózy a odlišnej 
predpokladanej citlivosti daňového výnosu na 
makroekonomický vývoj v roku 2019. 

 

 

 

 

KRRZ mesačne monitoruje vývoj daňových a odvodových príjmov verejnej správy a aktualizuje prognózu pre bežný rok. 

Pravidelná aktualizácia prognóz má za cieľ poskytnúť priebežnú informáciu o plnení daňových príjmov schváleného 

rozpočtu verejnej správy a zároveň indikovať potenciálne riziká v aktuálnom strednodobom fiškálnom rámci 

(ostatná strednodobá prognóza daní schválená VpDP). 


