Priebežný vývoj daňových príjmov
(február 2019)
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medzimesačne

RVS 2019 - 2021

+ 23 mil. eur (+ 0,02 % HDP)

- 148 mil. eur (- 0,15 % HDP)

DPPO: -87 mil. eur
ODVODY, DPFO z.č.: +58 mil. eur
DPH: +57 mil. eur
Spotrebné: -32 mil. eur
Ostatné dane: +29 mil. eur

•
•
•
•
•

VpDP (február 2019)
+ 3 mil. eur (+ 0,00 % HDP)
•
•
•
•
•

Ostatné dane: -137 mil. eur
DPH: +36 mil. eur
Spotrebné: -35 mil. eur
Zrážková daň: -17 mil. eur
ODVODY, DPFO z.č.: +14 mil. eur

DPH: +23 mil. eur
ODVODY, DPFO z.č.: -19 mil. eur
Spotrebné: -18 mil. eur
DPPO: +9 mil. eur
Miestne: +7 mil. eur
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Vývoj daňových prognóz v roku 2019 (odchýlky od rozpočtu; ESA2010)

Februárová daňová prognóza indikuje nižšie daňovo-odvodové príjmy o 148 mil. eur v porovnaní so schváleným
rozpočtom (RVS 2019-2021 schválený parlamentom v decembri 2018). Najväčšie odchýlky súvisia s kategóriou „ostatné dane“,
keďže tieto sa do rozpočtu dostali v nesprávnom objeme vychádzajúcom zo septembrového VpDP (2018). V rozpočte nie je
premietnuté zníženie príjmov z dôvodu zavedenia rekreačných poukazov (-61 mil. eur) a nižšej DPH v sektore ubytovacích
služieb (-24 mil. eur), ku ktorým boli vytvorené rezervy na výdavkovej strane. Celkový odhadovaný vplyv na saldo VS je tak
miernejší a dosahuje -62 mil. eur. Aktuálna prognóza KRRZ je v porovnaní s ostatnou prognózou VpDP z februára 2019 vyššia
o 3 mil. eur.

medzimesačne: + 23 mil. eur (+ 0,02 % HDP)
• DPH: zvýšenie odhadu o 57 mil. eur vplyvom aktualizácie prognózy makrozákladne DPH pre rok 2019 nahor (prognóza
Výboru pre makroekonomické prognózy z februára 2019), zníženia predpokladu o objeme zadržiavaných nadmerných
odpočtov pre účely kontrol v roku 2019 a lepšieho priebežného plnenia v porovnaní s očakávaniami KRRZ.
• DPPO: zníženie odhadu o 87 miliónov v dôsledku zohľadnenia negatívnych rizík plynúcich z výhľadu hospodárskeho
vývoja vo vonkajšom prostredí.
Medzimesačná zmena prognózy – február 2019
Vývoj zmien mesačných prognóz KRRZ

Aktuálny odhad výnosu daní v metodike ESA2010 vychádza zo skutočného
hotovostného plnenia daní za mesiac január 2019 (s výnimkou odvodov,
ktoré sú k dispozícii len po mesiac december 2018).

RVS 2019 – 2021: - 148 mil. eur (- 0,15 % HDP)
• Ostatné dane (-137 mil. eur):
• Schválený rozpočet za nový osobitný odvod
obchodných reťazcov (- 43 mil. eur) vychádzal zo
septembrovej prognózy VpDP, kedy ešte nebolo
známe finálne znenie zákona.

Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči
schválenému rozpočtu VS

• Zahrnutie a nesprávne účtovanie vplyvu
zavedenia eKasy a identifikačných látok (tzv.
nanomarkerov)
do
ostatných
daní
(- 90 mil. eur). Prípadné zavedenie eKasy by sa
od polovice roka prejavilo primárne v DPH.
V prípade tzv. nanomarkerov zatiaľ nie je známe
odkedy
vnikne
povinnosť
označovania
minerálnych olejov (vplyv na spotrebnú daň z
minerálnych olejov).

VpDP (február 2019): + 3 mil. eur (+ 0,00 % HDP)
Porovnanie aktuálnej prognózy KRRZ voči VpDP
• Všeobecne:
• V porovnaní s prognózou VpDP z februára 2019
je aktuálna prognóza KRRZ vyššia o 3 mil. eur.
• Z pohľadu prípravy nového fiškálneho rámca
(Program stability, ktorý bude publikovaný
koncom apríla 2019) zatiaľ neboli identifikované
zásadné riziká v oficiálnej prognóze daňových
príjmov.

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).

