
  Plnenie daňových príjmov ŠR k 31.12.2009 
 
 
        
      V zmysle zákona NR SR č. 448/2009 Z. z. zo dňa 27.10.2009 o štátnom  rozpočte na rok 
2009, sú daňové príjmy rozpočtované vo výške 7 870 5041 tis. eur. 
K 31.12.2009 predstavujú daňové príjmy sumu 8 025 249 tis. eur, čo je plnenie alikvotnej 
časti podľa novelizovaného rozpočtu  na 101,97 %. Príjem ŠR je o 154 745 tis. eur vyšší 
v porovnaní s alikvotnou časťou rozpočtu. 
  Aj napriek  vplyvu globálnej hospodárskej krízy je  skutočný výnos daňových príjmov ŠR 
v roku 2009 mierne prekročený o 154 745 tis. eur ( o 1,97 %). Najvyššie prekročenie  
rozpočtovaných príjmov v hodnotovom vyjadrení sledujeme  na  dani z pridanej hodnoty 
o 112 371 tis. eur, na daniach z príjmov právnických osôb  o 45 863 tis. eur a mierne 
prekročenie  na spotrebných daniach o 4 914 tis. eur a na dani vyberanej zrážkou o 3 114 tis. 
eur. Výrazný výpadok výnosu v hodnotovom vyjadrení  je zaznamenaný   na daniach 
z príjmov fyzických osôb vo výške  10 487 tis. eur.     
 
 
Prehľad plnenia daňových príjmov k 31.12.2009 je nasledovný :          v tis. eur 

Rok 2009 Rok 2008 

Plnenie k 31.12.2009 Plnenie k 31.12.2008 
Druh dane 

Rozpočet 

Alikvot. 
časť 
k  

rozpoč. 
Skutočnosť 

% 
plnenia 
rozp. 

Rozdiel 
skutoč.- 
alikvot. 

2009 
Rozp. Alikvot.   

časť  k  
rozpoč. 

Skutočnosť 

% 
plneni

a 
rozpoč. 

Daň z príjmov 
FO 
 39 068 39 068 28 581 73,16 -10 487 103 930 103 930 117 926 113,47 

Daň z príjmov 
PO 2 083 907 2 083 907 2 129 770 102,20 45 863 1 940 351 1 940 351 2 122 052 109,36 

Dane vyber. 
zrážkou 152 665 152 665 155 779 102,04 3 114 186 915 186 915 205 978 110,20 

Majetkové dane 522 522 725 138,89 203 x x 1 392 x 

DPH 3 734 025 3 734 025 3 846 396 103,01 112 371 4 714 400 4 714 400 4 632 524 98,26 

Spotrebné dane 1 830 462 1 830 462 1 835 376 100,27 4 914 2 017 194 2 017 194 1 905 973 94,49 

Iné dane -102 -102 -28 27,45 74 x x 62 x 

Dane z medzin. 
obch. 28 117 28 117 27 676 98,43 -441 31 866 31 866 37 491 117,65 

Pokuty z DK 1 840 1 840 974 52,93 -866 x x 1 374 x 

Spolu 7 870 504 7 870 504 8 025 249 101,97 154 745 8 994 656 8 994 656 9 024 770 100,33 

Rozdiely v súčtoch sú z dôvodu zaokrúhľovania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Poznámka1 V zákone č.448/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 sú do daňových príjmov zahrnuté aj dane 
z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti, ktoré daňová správa nesleduje a nie sú predmetom tejto 
analýzy. Rozpočtované daňové príjmy sú  o  106 tis. eur   vyššie  ako celková suma rozpočtu . 
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Graf 1 – Kumulatívne medziročné porovnanie  daňových príjmov                                     v tis .eur 
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V porovnaní s predchádzajúcim rokom je plnenie príjmov k 31.12.2009 nižšie o 999 521 tis. 
eur. Výrazný medziročný výpadok zaznamenávajú najmä  výnosy na DPH. Táto daň okamžite 
reaguje na zmeny v hospodárstve. Výnos dane vybranej pri dovoze tovaru, colnými úradmi 
zaznamenal vyšší medziročný výpadok dane ako tomu je pri tuzemských dodaniach tovaru 
a nadobudnutiach tovaru z  krajín EU.  
Legislatívne zmeny ako aj  vplyv ekonomickej situácie na Slovensku sa pri daniach z príjmov 
prejavujú s ročným časovým posunom, na rozdiel od daní zaťažujúcich spotrebu, kde sa 
zmeny v ekonomickej sfére prejavili okamžite.   
Vývoj daňových príjmov v roku 2009 je značne ovplyvnený celosvetovou krízou. Pri  daniach  
z príjmov právnických osôb a FO z podnikania  sa prejavila produkcia roka 2008 a v priebehu  
roka  sa len postupne znižuje výnos z dôvodu stanovenia platenia  preddavkov na daň inak,  
na nižšie sumy.   
 
Graf 2 - Mesačné medziročné porovnanie                                                                                                  v tis. eur 
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Medziročným porovnaním výnosov  jednotlivých mesiacov, bol v roku 2009 nižší výnos  
v mesiacoch január, apríl, máj, júl, august, september, október a november. Vyšší medziročný 
výnos bol dosiahnutý len  v mesiacoch február, marec a jún. Za mesiac december 2009 bol 
zaznamenaný   pokles  medziročného výnosu daňových príjmov ŠR o 13 %.   
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Daň z príjmov FO  
 
Celkový výber DPFO k 31.12.2009 bol 1 656 761 tis. eur, pričom 1 468 115 tis. eur 
predstavoval výnos DPFO zo závislej činnosti a 182 974 tis. eur výnos DPFO z podnikania, z 
inej samostatnej  zárobkovej  činnosti a z  prenájmu. Výnos   od  nerezidentov  predstavoval 
5  672 tis. eur. 
Z výnosu DPFO bolo do rozpočtov obcí a VÚC prevedené 1 610 495 tis. eur. Stav dane 
z príjmov fyzických osôb  je vo výške   28 581 tis. Eur. 
 
 
Hrubý výnos  z DPFO k 31.12.2009 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 

                                                                   
                                            v tis. eur 

 k 31.12. 2009 k 31. 12. 2008 

Celkom za DPFO  zo závislej činnosti    

Predpis          1 526 039 1 603 631 
Platba          1 468 115  1 639 776 
Celkom za DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu     
Predpis    191 369         211 370 
Platba             188 646 202 365 
Preddavky na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu     
Preddavky predpis               94 822 95 530 
Preddavky platba               92 925 99 406 
Vyrovnanie dane na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    
Predpis      118 209  124 421 
Platba             117 684 118 666 

 
 
Daň z príjmov FO zo závislej činnosti  
 
Celkový výnos DPFO zo závislej činnosti je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka   
nižší o 10,5 %. Medziročným porovnaním jednotlivých mesiacov sledujeme nasledovný  
vývoj v roku 2009 :  V mesiaci január 2009 nastal pokles, vo  februári a  v marci sledujeme už 
medziročný rast. Avšak v apríli bol znova  zaznamenaný  medziročný pokles a tento trend 
pretrváva aj  v nasledujúcich mesiacoch  až do konca roka 2009.  Za október sa medziročný 
pokles  dostal  na úroveň 15,22 %, za  november  na 16,25 %. Za mesiac december 
medziročný pokles dosiahol najvyššiu  úroveň cca 21 %. Dôvodom nepriaznivého vývoja je 
pokles zamestnanosti, resp. zmrazenie platov v určitých odvetviach  hospodárstva a  zvýšenie 
nezdaniteľnej časti základu dane (od apríla 2009 ). 
 
Najvýraznejší medziročný pokles za 1. - 12. 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka je v odvetviach:  
 

1. Výroba textilu  ( -27,5 mil. eur) 
2. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov ( -27,4 mil. eur ) 
3. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov ( - 20,7 mil. eur) 
4. Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie (-10,5 mil. eur ) 
5. Pozemná doprava a doprava potrubím (- 9,6 mil. eur)  
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Na druhej strane v niektorých odvetviach je zaznamenaný  medziročný rast za 1.- 12. 2009 
v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka: 
 
1. Telekomunikácie ( 6,7 mil. eur) 
2. Výroba  kovov (5,7 mil. eur) 
3. Výroba papiera a papierových výrobkov  (5,3 mil. eur) 
4. Činnosti v oblasti nehnuteľností  (2,1 mil. eur)  
5. Ostatné osobné služby   (2 mil. eur ) 
  

  
Daň z príjmov FO z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 
 
Výnos DPFO z podnikania k 31.12.2009 bol vo výške 188 646 tis. eur, čo je medziročne 
menej o 13 719 tis. eur  t.j. o 6,8 %. Platby preddavkov na daň sú v porovnaní s minulým 
rokom  nižšie o 6 481 tis. eur t.j. o 6,5 %. Platby z vyrovnania klesli oproti rovnakému 
obdobiu minulého roku o 982 tis. eur.  
 
Daň z príjmov PO 
 
Príjem ŠR z dane z príjmov PO k 31.12.2009 je 2 129 770 tis. eur, čo predstavuje  ročné 
plnenie príjmov ŠR na 102,20 %. Skutočné plnenie ŠR oproti alikvotnej časti rozpočtu je 
vyššie o 45 863 tis. eur. Prevod  podielu  zaplatenej dane na osobitné účely bol ku  
koncu mesiaca december vo výške  37 496 tis. eur. Výnos daní z príjmov platných do roku 
1992 predstavuje sumu 164,1 tis. eur. 
Príjem ŠR na DPPO medziročne vzrástol o 7 718 tis. eur, pričom  prevod asignácie 2 %, ktorý 
znižuje príjem ŠR,  bol medziročne vyšší o 3 352 tis. eur. 
 
Hrubý výnos dane  z DPPO k 31.12.2009 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008    v tis. eur 
 k 31. 12. 2009 k 31. 12.2008 

Celkom za DPPO – sídlo v tuzemsku 
                              - sídlo v cudzine 

    

Predpis       2 133 844   2 226 733 

Platba                      2 167 102  2 155 969 

Preddavky DPPO – sídlo v tuzemsku 
                               - sídlo cudzine 

 

  

Predpis 1 790 147  1 692 216 

Platba 1 794 727  1 710 578 

Vyrovnanie dane DPPO – sídlo v tuzemsku 
                                          - sídlo cudzine 

 

  

Predpis   357 767  437 881 

Platba                          365 774              425 863 

 
Hrubý výnos z DPPO je medziročne vyšší  o 11 133 tis. eur, čo predstavuje nárast o 0,5 %.  
Na úhradách sa  podieľali platby  vyrovnania dane vo výške 365 774 tis. eur a platby 
preddavkov vo výške 1 794 727 tis. eur. Platby preddavkov sú  medziročne vyššie o 84 149 
tis. eur, čo predstavuje nárast o 5 %, ktorý  je  spôsobený  stanovením vyšších preddavkov na 
základe žiadostí  od bankových  inštitúcií. Platby z vyrovnania dane po podaní daňových 
priznaní  sú medziročne nižšie o 60 089 tis. eur, čo predstavuje 14,1 % pokles.  
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Najvyšší medziročný nárast príjmov za 1.- 12.2009 v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka je zaevidovaný u odvetví: 
 

1. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového  zabezpečenia (o 200,8 mil. eur) 
2. Pozemná doprava a doprava potrubím (o 117,2 mil. eur)  
3. Telekomunikácie (o 64,2 mil. eur)  
4. Architektonické a inžinierske činnosti ( o 16,9 mil. eur)  
5. Právne a účtovnícke činnosti (o 15,3 mil. eur) 
  

 
Najvyšší medziročný pokles príjmov za 1.- 12.2009 v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka je zaevidovaný u odvetví: 
 

1. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (o –92,2 mil. eur) 
2. Výroba textilu (o -55,2 mil. eur) 
3. Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie (o -44,9 mil. eur) 
4. Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie ( o -42 mil. eur)  
5. Výroba a spracovanie kovov   (o -33,7 mil. eur) 

 
 
Daň z príjmov vyberaná zrážkou 
 
V absolútnej čiastke  je k 31.12.2009 výber dane  vo výške  155 779 tis. eur, čo predstavuje 
ročné plnenie príjmov na 102,04 %.  
Oproti  rozpočtovaných plánovaných príjmov je skutočné plnenie vyššie o 3 114 tis. eur. 
V porovnaní s rokom  2008  je  plnenie  príjmov  u  tejto dane  nižšie  o 50 199 tis. eur  
( 24,37 %). 
 
Plnenie príjmov ŠR z dani z príjmov vyberanej zrážkou k  31.12.2009  v porovnaní s rovnakým obdobím roka 
2008 
                                                                                   v  tis. eur 
Celkom daň vyberaná zrážkou k 31. 12.2009 k 31. 12.2008 
Predpis 155 549        205 830 
Platba 155 779  205 978 

 
Príjmy na dani vyberanej zrážkou sú v podstatnej miere závislé od odvodu zrážkovej dane 
bankového sektora, kde bol zaznamenaný pokles a v menšej miere od odvedených licenčných 
poplatkov, ktoré sú medziročne tiež nižšie. 
 
Daň z pridanej hodnoty 
 
Plnenie príjmov ŠR z  DPH predstavuje k 31.12.2009 čiastku  3 846 396 tis. eur. Rozpočet sa 
plní na 103,01 %. Skutočné plnenie je o 112 371 tis. eur vyššie ako je rozpočet.  
 
Prehľad plnenia rozpočtových  príjmov ŠR z DPH k 31.12.2009 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008
             v tis. eur 
Obdobie Rozpočet Skutočnosť  

 
Skut. /rozpočet 

% 
Plnenie + 

Neplnenie - 

K 31.12.2009 3 734 025 3 846 396 103,01 112 371 

K 31.12.2008 4 714 400 4 632 524 98,26 -81 875 
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Medziročne je výnos dane z pridanej hodnoty za porovnateľné obdobie nižší o 786 128 tis.  
eur, čo predstavuje pokles o 16,97  %.  
 
Na plnení príjmov ŠR za porovnateľné obdobia rokov 2009 a 2008 sa podieľa daňová a colná správa 
nasledovne:                                                                                             v tis. eur 

Obdobie Daňové úrady Colné úrady 
 

k 31.12.2009 2 235 604 1 610 792 
k 31.12.2008 2 268 363 2 364 161 
Rozdiel -32 759  -753 369 

(suma vykazovaná za daňové úrady obsahuje výnos  DPH včítane splátok dane z minulých rokov) 
Výrazný pokles plnenia príjmov sledujeme u colnej  správy. Colné úrady zaznamenávajú  
31,9 % medziročný pokles výnosu,  daňové úrady  zaznamenávajú  ku koncu decembra  
1,4 %  medziročný pokles výnosu z DPH.  
 
Výber vlastnej daňovej povinnosti a vrátené  nadmerné odpočty sa na celkovom plnení ŠR z DPH podieľali 
nasledovne:                                                                                                                         v tis . eur                                                                          

Obdobie  Výber dane 
daňovými úradmi 

NO vrátený 
spolu DÚ 

Spolu za        
daňové úrady 

 Daňové úrady 
+ colné úrady       

K 31.12.2009 7 518 129 -5 282 525 2 235 604 3 846 396 

K 31.12.2008 8 460 942 -6 192 579 2 268 363 4 632 524 

Výrazne medziročne nižší výnos colných úradov súvisí so znížením dovozu z tretích krajín 
u daňových subjektov, ktoré pôsobia hlavne v elektrotechnickom a automobilovom priemysle. 
Pokles výroby u veľkých daňových subjektov, na ktorých sú napojení tuzemskí dodávatelia 
znížil aj domácu produkciu, čo sa odrazilo na nižšom medziročnom výbere DPH daňovou 
správou. Pozitívom zostáva len medziročné zníženie nadmerného odpočtu, spôsobené práve 
poklesom dovozu z tretích krajín a následným nižším uplatňovaním odpočítania dane pri 
dovoze z produkcie, ktorá smeruje na export. 
Výber dane daňovými úradmi je medziročne nižší o 942 5813 tis. eur, t.j. pokles o 11,1 %, 
pričom  vrátený  nadmerný  odpočet  poklesol o 910 054 tis. eur, čo  predstavuje 14,7 %. 
 
Výnosy dane z pridanej hodnoty v jednotlivých mesiacoch rokov 2009 a 2008 (mesačné výnosy) za daňové  
a colné úrady:                                                 v tis. eur 

Daňové úrady Colné úrady 

rok 2009 rok 2008 

 
 

Obdobie 

Výber dane NO Celkom Výber dane NO Celkom 

rok 2009 rok 2008 

Január 864 808 -591 276 273 532 917 760 -433 565 484 195 92 441 152 780 
Február 527 961 -609 525 -81 564 619 030 -681 211 -62 182 114 653 208 550 
Marec 543 616 -513 711 29 905 608 930 -658 061 -49 131 145 880 196 167 
Apríl 671 155 -345 160 325 995 728 955 -328 320 400 634 136 289 217 740 
Máj  559 298 -393 899 165 399 652 781 -543 233 109 548 113 324 182 239 
Jún 539 240 -490 511 48 728 610 306 -540 119 70 187 144 263 188 590 
Júl 692 997 -369 573 323 425 815 786 -529 906 285 880 123 979 195 622 
August 574 191 -396 603 177 588 655 603 -532 870 122 733 116 330 176 157 
September 591 649 -372 109 219 540 624 542 -480 238 144 303 152 083 214 906 
Október 716 152 -364 173 351 979 839 712 -485 440 354 272 142 317 229 631 
November 630 210 -417 268 212 941 706 448 -523 312 183 102 160 438 207 162 
December 606 852 -418 716 188 136 681 090 -456 303 224 820 168 795 194 616 
Spolu 7 518 129 -5282 525 2 235 604 8 460 942 -6 192 579 2 268 363 1 610 792 2 364 161 

* vrátane nepriamych daní platných do roku 1992 
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Výber dane daňovými úradmi   sa v posledných dvoch mesiacoch roka 2008 pohyboval na 
úrovni predchádzajúceho roka (len s minimálnym rastom). V januári 2009 nastal prvý krát od 
roku 2004 medziročný pokles výberu dane za daňovú správu. Uvedená skutočnosť súvisí so 
zhoršujúcou sa hospodárskou situáciou v súvislosti s dopadmi globálnej finančnej 
a hospodárskej krízy na ekonomiku SR. V mesiaci február 2009 sme zaznamenali  
medziročný pokles o 14,7 %, ktorý je  výraznejší ako v januári 2009, čo mohlo byť spôsobené 
aj odstávkami výroby z dôvodu plynovej krízy. V mesiaci máj 2009 sledujeme medziročný 
pokles  o 93 483 tis. eur , cca  o 14 % výberu dane, v júni  o 71 066 tis. eur, cca o 12 %.  
V júli 2009 sa pokles  výberu dane za daňovú správu  ešte výraznejšie  prehĺbil až  o 15 % a 
v auguste bol pokles o 12 %. V septembri 2009  bol evidovaný  najmenší  medziročný pokles 
výberu dane o 5,3 % v tomto roku. V októbri 2009, kedy boli splatné daňové povinnosti za 
zdaňovacie obdobie september a III. štvrťrok 2009, nezaznamenávame  pozitívny trend 
z minulého mesiaca, naopak medziročný prepad výberu dane za daňovú správu sa znova 
dostal na  úroveň mesiaca február 2009, o 14,7 %. V novembri 2009 boli splatné daňové 
povinnosti  mesačných platiteľov dane za obdobie október 2009, pričom sledujeme   
medziročný pokles o 10,8 %. V mesiaci december 2009,  kedy boli splatné daňové povinnosti  
mesačných platiteľov dane  za obdobie november 2009,  sme zaznamenali pokles výberu dane 
o 74 238 tis. eur t.j. o 10,9 %.        
  Z pohľadu nadmerných odpočtov sa v mesiaci január 2009 okrem štandardne 
realizovaných vrátených NO  realizovalo   vrátenie nadmerného odpočtu  po ukončení 
kontroly nároku na vrátenie NO z roku 2008 vo výške cca 60 mil. eur. Rovnako tomu bolo v 
mesiaci február 2009, kde sa s bežnými vrátenými  NO súčasne realizovali nadmerné odpočty 
vrátené po ukončení kontroly nároku na vrátenie NO z roku 2008 vo výške cca 54,5 mil. eur.  
V mesiaci jún 2009 z  dôvodu zmeny podmienok vrátenia NO  na základe novely  zákona 
č.83/2009 Z. z. o DPH, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov účinnej od 1.4.2009, dochádza po prvýkrát k súbežnému vráteniu NO 
z dvoch zdaňovacích období. Okrem štandardne vráteného NO za zdaňovacie predchádzajúce 
zdaňovacie obdobie poukazuje NO v skrátenej 30  dennej lehote za bežné zdaňovacie. Suma 
nadmerného odpočtu poukázaného v skrátenej lehote predstavuje cca 30 % vráteného NO 
z celkového uplatneného NO za zdaňovacie obdobie. V novembri  2009 boli realizované NO 
okrem mesačného zdaňovacieho obdobia  za august a  v skrátenej 30 dennej lehote za 
september, aj  nadmerné odpočty za zdaňovacie obdobie II. štvrťrok 2009. V medziročnom 
porovnaní ja nadmerný odpočet  nižší o 106 mil. eur. V decembri 2009  boli vrátené 
nadmerné odpočty mesačným platiteľom dane za zdaňovacie obdobie september 2009 a 
v skrátenej 30 dennej lehote za október 2009. Výška nadmerného odpočtu v tomto mesiaci 
bola v porovnaní s priemerným mesačným nadmerným odpočtom roku 2009 (440 210 tis. 
eur)  nižšia o 21 494 tis. eur. 
 
Plnenie príjmov ŠR z DPH k 30.11.2009 za daňové úrady v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008                               
                                                                                    v tis. eur 
 k 31.12.2009 k 31.12.2008 

Spolu       
Predpis 2 467 810  2 365 658 
Platba 2 235 586  2 268 290 
Vlastná daňová povinnosť    
Predpis 7 530 117   8 429 987 
Platba 7 497 965  8 434 656 
Nadmerný odpočet    
Predpis -5 189 073  -6 228 711 
Platba -5 282 525  -6 192 579 

*  bez nepriamych daní platných do roku 1992 
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Najvýraznejší medziročný rast za obdobie 1.-12.2009  v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka za daňovú správu zaznamenávame v odvetviach: 

1. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 172,7 mil. eur) 
2. Výroba textilu (o 163,9 mil. eur). 
3. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 150,5 mil. eur) 
4. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia (o 112,2 mil. eur) 

      5.   Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (o 111,5 mil. eur) 
       
Najvýraznejší medziročný pokles za obdobie 1.- 12. 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka za daňovú správu zaznamenávame v odvetviach: 

1. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov (o -206,9 mil. eur) 
2. Skladové a pomocné činnosti v doprave (o -162,7 mil. eur) 
3. Pozemná doprava a doprava potrubím  (o -153 mil. eur) 
4. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov ( o -105,2 mil. eur ) 
5. Činnosti pre rozhlasové a televízne služby  (o -76,1 mil. eur) 

 
 
Spotrebné dane          
 
 
Plnenie  príjmov štátneho  rozpočtu  zo  spotrebných  daní  predstavuje  k 31.12.2009  sumu  
1 835 376 tis. eur, čo je o 4 914 tis. eur viac, ako je plánované. Ročné plnenie príjmov ŠR 
predstavuje  100,27 %.  
 
Prehľad plnenia príjmov ŠR zo spotrebných daní k 30.11.2009 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008
                               v tis. eur 
   Obdobie  Rozpočet  

 
Skutočnosť 

 
Skut./ roč. 

% 

K 31.12.2009 1 830 462 1 835 376 100,27 

K 31.12.2008 2 017 194 1 905 973 94,49 

 
V porovnaní s plnením príjmov v predchádzajúcom roku je výber spotrebných daní 
k 31.12.2009  nižší  o 70 597 tis. eur,  čo predstavuje 3 ,7 %  medziročný pokles výnosu.  
V roku 2009 daňová správa participuje na výbere spotrebných daní len na základe 
dobiehajúcich úkonov za predchádzajúce obdobia, pretože spotrebné dane spravujú 
s účinnosťou od 1.5.2004 colné úrady.  
 
Na plnení príjmov štátneho rozpočtu k 31.12.2009 sa podieľa daňová a colná správa 
 dane  nasledovne:                                                                                                v tis. eur 
 

Spotrebné dane  Daňové úrady Colné úrady 

S p o l u   543 1 834 832 
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Daň z majetku 
 
Daň z dedičstva a daň z darovania boli zrušené k 1.1.2004 a daň z prevodu a prechodu 
nehnuteľností k 1.1.2005. Príjem ŠR v roku 2009 pozostáva z platieb na základe platobných 
výmerov resp. sankcií vydaných správcami dane za staré roky. 
Výnos týchto daní k 31.12.2009 je 725 tis. eur, z čoho daň z prevodu a prechodu         
nehnuteľností    predstavuje  680 tis. eur,  daň  z dedičstva  26 tis. Eur  a  daň z darovania     
19 tis. eur. 

Daň z motorových vozidiel a dobeh cestnej dane 
 
 
     V roku 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým bol zrušený 
zákon č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani a zavedená daň z motorových vozidiel. Výnos tejto dane 
je príjmom vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je vozidlo evidované.  
Záporný stav na účte cestnej dane k 31.12.2009  vo výške -28 tis. eur je spôsobený preklúziou 
medzi výberom a  prevodom  zaplatenej cestnej dane do VÚC.  
Výber dane z motorových vozidiel k 31.12.2009 je vo výške 123 282 tis. eur. Tento výnos je 
evidovaný na mimorozpočtovom účte. V porovnaní s minulým rokom, kedy  výber  dane bol 
vo  výške 87 798 tis. eur, je výber dane k 31.12.2009  vyšší  o 35 484 tis. eur. Tento nárast 
súvisí so zavedením nového spôsobu platenia dane a preddavkov na daň, kedy zákon č. 
538/2007  Z. z. zmenil a doplnil s účinnosťou od 1.12.2007 zákon č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov aj v časti upravujúcej daň z motorových vozidiel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


