
 
 
 
 
 
 
 

medzimesačne   RVS 2020 - 2022  VpDP (február 2020) 
 

+ 6 mil. eur (+ 0,01 % HDP) 

• Miestne dane: +5 mil. eur 

• Ostatné dane: +4 mil. eur 

• ODVODY, DPFO z.č.: -3 mil. eur 

• Medzin.obchod: +1 mil.eur 

 
 

- 132 mil. eur (- 0,13 % HDP) 

• Ostatné dane: -176 mil. eur 
• DPH: +128 mil. eur 

• DPPO: -94 mil. eur 

• Miestne dane: +80 mil. eur 

 
 

- 30 mil. eur (- 0,03 % HDP) 
• DPPO: -27 mil. eur  

• DPH: +21 mil. eur 

• ODVODY, DPFO z.č.: -11 mil. eur 

• Ostatné dane: -6 mil. eur 
 

Vývoj daňových prognóz v roku 2020 (odchýlky od rozpočtu; akruál)  

 

 
 
 

• Marcová daňová prognóza pre rok 2020 vychádza z vývoja daňových príjmov za prvé mesiace* roka 2020 
a februárovej aktualizácie makroekonomickej prognózy. Uvedené údaje, a teda ani prognóza nezachytávajú 
negatívne vplyvy pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 vyvolávajúceho ochorenie COVID-19. 

 

• V porovnaní s rozpočtom verejnej správy 2020-2022, ktorý bol schválený parlamentom v decembri 2019 indikuje 
prognóza nižšie daňovo-odvodové príjmy o 132 mil. eur. Najväčšie odchýlky súvisia s kategóriou „ostatné dane“, 
keďže v rozpočte je opäť nesprávne zaznamenaný vplyv zavedenia eKasy a identifikačných látok (tzv. nanomarkerov). 

 

• Z pohľadu vplyvu na saldo verejnej správy to znamená výpadok 128 mil. eur. Rozdiel oproti sume 132 mil. eur je 
spôsobený očistením o vplyv položiek neutrálnych na saldo (daňový bonus a tzv. 2 % na verejnoprospešný účel). 

medzimesačne: + 6 mil. eur (+ 0,01 % HDP) 

• Aktualizácia prognózy bez zásadnej úpravy. Negatívny vplyv koronavírusu sa po prvýkrát prejaví v aprílovom reporte, 
ktorý bude vychádzať z údajov po marec 2020*. 

Medzimesačná zmena prognózy – marec 2020  Vývoj zmien mesačných prognóz KRRZ 

 

 

 

 

 

Priebežný vývoj daňových príjmov 

(marec 2020) 

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

*Aktuálny odhad výnosu daní v metodike ESA2010 vychádza zo skutočného 
hotovostného plnenia daní po mesiac február 2020 (s výnimkou odvodov, 

ktoré sú k dispozícii len po mesiac január 2020). 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/50-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-februar-2020.html


 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

RVS 2020 – 2022: - 132 mil. eur (- 0,13 % HDP) 

 
Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči 
schválenému rozpočtu VS 

 

• Ostatné dane: Zahrnutie a nesprávne účtovanie 
vplyvu zavedenia eKasy a identifikačných látok 
(tzv. nanomarkerov) do ostatných daní 
(- 180 mil. eur). Táto chyba bola aj 
v predchádzajúcom rozpočte (na roky 2019 až 2021). 
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).S vysokou pravdepodobnosťou 
však nanomarkery v roku 2020 zavedené nebudú.  
 

• DPH: Priebežné plnenie DPH ku koncu roka 2019 
rástlo výrazne rýchlejšie v porovnaní s očakávaniami 
a nad úrovňou rastu makroekonomickej základne 
DPH v schválenom rozpočte (VpMP september 2018). Vyššie plnenie roka 2019 sa cez vyššiu efektívnu sadzbu dane 
prenieslo aj do prognózy pre rok 2020, pričom silný medziročný rast DPH pokračuje aj v prvých mesiacoch roka 2020. 

VpDP (február 2020): - 30 mil. eur (- 0,03 % HDP) 

Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči VpDP 

 

 
 

• DPPO: Mierne nižší odhad vyplýva z odlišnej 
predpokladanej citlivosti daňového výnosu na 
makroekonomický vývoj v roku 2019. Vzhľadom na 
veľkosť výnosu dane je táto odchýlka málo 
významná. 
 

• DPH: Mierne vyšší odhad vyplýva z odlišnej 
predpokladanej efektívnej sadzby v roku 2020. 
Vzhľadom na veľkosť výnosu dane je táto odchýlka 
málo významná. 
 

 

 

 

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

Prognóza KRRZ vstupuje do Rozpočtového semaforu. Pravidelná aktualizácia 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). 

https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/400/

