
 
 
 
 
 
 
 

medzimesačne  RVS 2021 - 2023  VpDP (február 2021) 
 

+ 49 mil. eur (+ 0,05 % HDP) 

• DPPO: +117 mil. eur 

• DPH: -114 mil. eur 

• Miestne dane: +47 mil. eur 

• ODVODY, DPFO z.č.: +16 mil. eur 

 
 

+ 454 mil. eur (+ 0,47 % HDP) 

• ODVODY, DPFO z.č.: +234 mil. eur 

• DPPO: +192 mil. eur 

• DPH: +67 mil. eur 

• Spotrebné dane: -25 mil. eur 

 
 

+ 95 mil. eur (+ 0,10 % HDP) 

• DPPO: +102 mil. eur 

• ODVODY, DPFO z.č.: +32 mil. eur 

• DPH: -29 mil. eur 

• Miestne dane: -7 mil. eur 
 

Vývoj daňových prognóz v roku 2021 (odchýlky od rozpočtu; akruál) 

 

 
 

• V porovnaní s rozpočtom verejnej správy 2021-2023, ktorý bol schválený parlamentom v decembri 2020, 
indikuje prognóza vyššie daňovo-odvodové príjmy o 454 mil. eur. Najväčšie odchýlky súvisia s položkami 
naviazanými na mzdovú bázu, s daňou z pridanej hodnoty a s daňou z príjmov právnických osôb, v ktorej je 
veľká neistota s ohľadom na makroekonomický vývoj. 

 

• Z pohľadu salda verejnej správy ide o zlepšenie o 449 mil. eur. Rozdiel oproti sume 454 mil. eur je spôsobený 
očistením o vplyv položiek neutrálnych na saldo (daňový bonus a tzv. 2 % na verejnoprospešný účel). 

medzimesačne: + 49 mil. eur (+ 0,05 % HDP) 

• DPPO: zvýšenie prognózy najmä vplyvom lepšieho vývoja makrozákladne DPPO v rokoch 2020 a 2021. 

• DPH: zníženie prognózy v dôsledku zhoršenia výhľadu pre vývoj makrozákladne DPH v roku 2021, úpravy efektívnej 
daňovej sadzby v dôsledku aktualizácie odhadu plnenia za rok 2020 a zavedenia dočasnej nulovej sadzby na 
respirátory do konca apríla 2021. 

Medzimesačná zmena prognózy – február 2021  Vývoj zmien mesačných prognóz KRRZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebežný vývoj daňových príjmov 

(február 2021) 

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

Aktuálny odhad výnosu daní v metodike ESA2010 vychádza zo skutočného 
hotovostného plnenia daní po mesiac január 2021 (s výnimkou zdravotných 

a sociálnych odvodov, ktoré sú k dispozícii len po december 2020). 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

RVS 2021–2023: + 454 mil. eur (+ 0,47 % HDP) 

 
Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči 
schválenému rozpočtu VS 

 

• ODVODY, DPFO z.č.: Vyšší odhad na základe 
vyššieho plnenia v roku 2020, ktoré je dôsledkom 
vyššieho rastu mzdovej bázy než predpokladala 
makroprognóza. 
 

• DPPO: Vyšší odhad je dôsledkom odlišného 
predpokladu o citlivosti výnosu DPPO na 
ekonomické oživenie v roku 2021 a aktuálneho 
lepšieho výhľadu pre vývoj makrozákladne 
v porovnaní s predpokladom rozpočtu. 

 

• DPH: Vyšší odhad o 67 mil. eur vyplýva najmä 
z lepšieho ako očakávaného plnenia v roku 2020, 
ktoré sa prenáša aj do odhadu na rok 2021. 
 

VpDP (február 2021): + 95 mil. eur (+ 0,10 % HDP) 

Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči VpDP 

 

 

• DPPO: Vyšší odhad vyplýva najmä z odlišného 
predpokladu o citlivosti výnosu DPPO na 
ekonomické oživenie v roku 2021. 

 
 

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/

