
 
 Plnenie daňových príjmov ŠR k 31.12.2010 
 
 
 
V zmysle novelizovaného zákona č.468/2010 Z.z o štátnom  rozpočte  na rok 2010 schváleného NR 
SR dňa 30. novembra 2010, sú daňové príjmy rozpočtované vo výške 7 999 320 tis. eur. / 1 
Novelizovaný rozpočet bol v porovnaní s pôvodným rozpočtom znížený o 620 543 tis. eur . 
K 31.12.2010 predstavujú daňové príjmy sumu 7 962 685 tis. eur, čo je ročné plnenie rozpočtu na 
99,54 %. Skutočné  plnenie je o 36 635 tis. eur  nižšie ako  bolo rozpočtované.  
Vyšší ako rozpočtovaný bol výnos na  dani z pridanej hodnoty o 20 923 tis. eur, prekročenie sledujeme 
aj  na dani vyberanou zrážkou o 17 658 tis. eur a na daniach z medzinárodného obchodu o 3 333 tis. 
eur. Výrazný výpadok výnosu v hodnotovom vyjadrení  je zaznamenaný   na daniach z príjmov 
právnických osôb vo výške  62 180 tis. eur, výpadok sledujeme aj na dani z príjmov fyzických osôb 
o 9 685 tis.eur a na spotrebných daniach o 7 181 tis.eur.     
   V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je  plnenie  príjmov k 31.12.2010 nižšie 
o 62 575 tis. eur.   
 
 
 
Prehľad plnenia rozpočtovaných daňových príjmov k 31.12.2010 je nasledovný :                          v tis. eur  

Rok 2010 Rok 2009 

Plnenie k 31.12.2010 Plnenie k 31.12.2009  
 

Druh dane 
Rozpočet 

 Skutočnosť 
% 

plnenia 
rozpoč. 

Rozdiel 
skutoč.- 
alikvot. 

2010 

Rozpočet 
 Skutočnosť % plnenia 

rozpoč. 

Daň 
z príjmov FO 

 
              148 644 138 959 93,48 -9 685 39 068 28 581 73,16 

Daň 
z príjmov PO 

 
  1 319 846 1 257 666 95,29 -62 180 2 083 907 2 129 770 102,20 

Dane vyber. 
zrážkou 

 
134 681 152 339 113,11 17 658 152 665 155 779 102,04 

Majetkové 
dane 

 
                                 x 605,212 x x 522 725 138,89 

DPH 
 

4 410 605 4 431 539 100,47 20 923 3 734 025 3 846 396 103,01 

Spotrebné 
dane 

 
1 952 150 1 944 969 99,63 -7 181 1 830 462 1 835 376 100,27 

Iné dane 
 

x -84 x x -102 -28 27,45 

Dane z medz. 
obchodu 

 
32 499 35 832 110,26 3 333 28 117 27 676 98,43 

Pokuty z DK 
 

895 859 95,96 -36 1 840 974 52,93 

Spolu 
 

7 999 320 7 962 685 99,54 -36 635 7 870 504 8 025 249 101,97 

 
 
 
 
 
 

                                                 
Poznámka  /1 V  zákone  č. 468/2010 Z. z  o štátnom rozpočte na rok 2010 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 daní z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti sú vo 
výške 104 tis. eur. 
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Graf 1 – Medziročné kumulatívne  porovnanie  daňových príjmov podľa  daní                                      v mil. eur 
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Pri medziročnom porovnaní  výnosov na jednotlivých  druhoch  daní  je zaznamenaný  rast  
na  výnosoch   dane z pridanej hodnoty o  15 % , na spotrebných daniach o 6 %  a   naopak  
výrazný   medziročný  výpadok o 41 %  je na dani z príjmov právnických osôb .     
 
Graf 2 – Medziročné   porovnanie  daňových príjmov  za jednotlivé mesiace                                   v mil. eur 
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Pri medziročnom porovnaní  podľa mesiacov  sledujeme  od mája do augusta  priaznivejší 
vývoj rastu v roku 2010,  v mesiaci  september a október je naopak  medziročný pokles, 
v novembri je zaznamenaný opäť mierny rast a v decembri znova pokles.     
Výber daní ŠR v  mesiaci december 2010 predstavuje sumu 772 mil. eur a medziročne je 
nižší  o 37 mil. eur ( o 4,6 %) .  
Priaznivý medziročný stav daňových výnosov na DPH  je ovplyvnený vyšším výberom dane 
daňovou aj colnou správou. Vyšší medziročný výnos DPH vybratý daňovou správou je 
ovplyvnený vyšším výberom dane . Daňová správa   na DPH zaznamenáva uspokojivý vývoj, 
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vzhľadom k  medziročnému  rastu výnosu, ktorý je  vyšší o 585 mil. eur, čo predstavuje  15 % 
nárast.   
 
Z celkového príjmu ŠR,  odviedla  daňová správa  v roku  2010 do štátneho rozpočtu  
daňové  príjmy vo výške 3 794 mil. eur, čo predstavuje  47,7 % podiel na celkových 
daňových príjmoch ŠR. Colná správa vybrala do štátneho rozpočtu dane vo výške 4 168,6 
mil. eur, čo predstavuje 52,3 % . 
 
 
Daň z príjmov fyzických osôb  

 
Celkový výber DPFO k 31.12.2010 je 1 482 978 tis. eur, pričom  1 433 735 tis. eur 

predstavoval výnos DPFO zo závislej činnosti a 43 266 eur výnos DPFO z podnikania, z inej 
samostatnej  zárobkovej  činnosti a z  prenájmu. Výnos   od  nerezidentov  bol vo výške 5 977  
tis. eur.  
Stav na účte štátnych príjmov je vo výške 138 959 tis. eur a je výsledkom časového posunu 
medzi výberom dane a realizáciou prevodov podielových daní do obcí a VÚC.  V roku 2010 
bolo z výnosu DPFO do rozpočtov obcí a VÚC prevedené  1 328 466 tis. eur, čo je 
medziročne nižší prevod o 17,5 %. V mesiaci  december 2010 predstavuje realizovaný prevod  
výnosu dane z príjmov  fyzických osôb  do obcí a  VÚC  čiastku  122 826 tis. eur.  
 
Hrubý výnos  z DPFO k 31.12.2010 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 

                                              v tis. eur 

 k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2009 

Celkom za DPFO  zo závislej činnosti    

Predpis 1 404 789             1 526 039 
Platba 1 433 735 1 468 115     
Celkom za DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    
Predpis 32 585                    191 369         
Platba 49 243                   188 646 
Z toho: preddavky na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    
Preddavky predpis 76 296               94 822 
Preddavky platba 76 297                            92 925 
           vyrovnanie dane na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu   
Predpis 12 398      118 209  
Platba 12 978             117 684 

 
Hrubý výnos DPFO z podnikania, vrátane výnosov od nerezidentov je k 31.12.2010 vo výške  
49 243 tis. eur. Výnos DPFO z podnikania negatívne ovplyvnilo vrátenie  preplatkov na dani,     
vyplatenie  zamestnaneckej prémie, ktorá predstavuje sumu  10 073  tis. eur  a vyplatenie 
 daňového bonusu  vo výške  40 503 tis. eur.  
 
Najvýraznejší medziročný pokles za rok 2010 na dani z príjmov fyzických osôb v porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roka je v odvetviach:  
1. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov ( -20,9 mil. eur ) 
2. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov ( - 14,2 mil. eur) 
3. Špecializované stavebné práce ( -10,8 mil. eur)  
4. Právne a účtovnícke činnosti ( -10,1 mil. eur )  
5. Výstavba budov (- 8,1 mil. eur ) 
 
 



 4 

Na druhej strane v niektorých odvetviach je zaznamenaný  medziročný rast za rok 2010 na 
dani z príjmov fyzických osôb v  porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka: 
 
1. Verejná správa a obrana , povinné sociálne zabezpečenie  (4,2 mil. eur)  
2. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (2,7 mil. eur) 
3. Vzdelávanie ( 2 mil. eur)  
4. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu   (1,3 mil. eur)  
5. Výroba elektrických zariadení  ( 1 mil. eur) 
 
Daň z príjmov FO zo závislej činnosti  

Výnos  DPFO zo závislej činnosti je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 
nižší o 34 380 tis. eur t.j. o 2,3 %. Dôvodom nepriaznivého vývoja je pokles zamestnanosti, 
ktorý napriek rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy spôsobil zníženie objemu 
mzdových prostriedkov, z ktorých sú odvádzané preddavky na daň z príjmov. Tento stav je 
odrazom zmeny ekonomického prostredia vplyvom  globálnej hospodárskej krízy.  Výnos 
DPFO ovplyvnili  aj legislatívne zmeny, konkrétne zavedenie zamestnaneckej prémie. 
 
Daň z príjmov FO z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 

Výnos DPFO z podnikania vrátane výnosov od nerezidentov predstavuje  bol v roku 
2010 vo výške 49 243 tis. eur, čo je  výrazný medziročný pokles o 73,9 %,  ktorý je 
spôsobený ako už bolo uvedené, okrem iného aj vyplácaním  zamestnaneckej prémie 
a daňovým bonusom v celkovej sume 50 576 tis. eur. Platby preddavkov na daň sú 
v porovnaní s minulým rokom  nižšie o 18 %. Platby z vyrovnania dane po podaní daňového 
priznania zaznamenali výrazný pokles o 89 %  oproti rovnakému obdobiu minulého roku 
vplyvom vysokých vrátených preplatkov na dani.  
 
 
Daň z príjmov právnických osôb 
 

Príjem ŠR z dane z príjmov PO k 31.12.2010 je  1 257 666 tis. eur, čo predstavuje  
plnenie ročné plnenie príjmov ŠR na 95,29%. Príjem ŠR je oproti rozpočtu  nižší o 62 180 tis. 
eur.  
Skutočný daňový výnos bol  vyšší o čiastku 28 592 tis. eur, ktorá bola prevedená na osobitné 
účely. Výnos daní z príjmov platných do roku 1992 predstavuje sumu 124 tis. eur. 
Príjem ŠR z DPPO medziročne poklesol o 872 104 tis. eur , pričom  prevod asignácie 2 %, 
ktorý znižuje príjem ŠR,  bol medziročne nižší o 8 904 tis. eur. 

 
Hrubý výnos dane  z DPPO k 31.12.2010 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009                   v tis. eur 

 k 31. 12. 2010 k 31. 12.2009 

Celkom za DPPO – sídlo v tuzemsku 
                              - sídlo v cudzine 

    

Predpis                            1 270  136            2 133 844   
Platba                           1 286 134                                                               2 167 102  
Preddavky DPPO – sídlo v tuzemsku 
                               - sídlo cudzine 

  

Predpis 1 476 394  1 790 147  
Platba 1 494 939  1 794 727  
Vyrovnanie dane DPPO – sídlo v tuzemsku 
                                          - sídlo cudzine 

  

Predpis - 207 885                             357 767  
Platba                               -208 574                                                 365 774   
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Výnos dane z príjmu PO  zaznamenáva  medziročne nepriaznivý  vývoj,  kedy výber dane 
k 31.12.2010   prepadol  o 880 968 tis. eur  (o 40,7%.). Vyrovnanie dane po podaní daňových 
priznaní vykazuje záporné saldo, z dôvodu vratiek preplatkov na dani ( 613  243 tis. eur), 
ktoré boli vyššie ako úhrady vyrovnania nedoplatku na dani (ktoré boli vo výške 404 669 tis. 
eur). Platby preddavkov zaznamenali medziročný pokles z dôvodu medziročne nižšej 
priznanej daňovej povinnosti, ktorá  medziročne klesla o 17 %, platby z vyrovnania dane sú 
medziročne  o 157% nižšie.   
 
Graf 2 – medziročné porovnanie výnosov z DPPO za jednotlivé mesiace                                             v mil. eur 
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Najvyšší medziročný nárast príjmov za rok 2010 v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka je zaznamenaný u odvetví: 

1. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov ( 46,2 mil. eur )    
2. Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie ( 34,8 mil. eur)  
3. Výroba koksu  a rafinovaných ropných produktov ( 28,4 mil. eur)   
4. Výroba  motorových vozidiel, návesov a prívesov ( 9,1mil. eur ) 
5. Poštové služby  a služby kuriérov  (4,9 mil. eur)   

 
Najvyšší medziročný pokles príjmov za rok 2010 v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka je zaznamenaný u odvetví: 

1. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia ( o -270,9 mil. eur)  
2. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov ( -142,7 mil. eur)   
3.  Maloobchod okrem motorových vozidiel ( o -122,7 mil. eur)   

      4.    Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu  (o -121,1 mil. eur ) 
      5.    Výstavba budov  ( o -39,1 mil. eur)  
 
Daň z príjmov vyberaná zrážkou 
 
     V absolútnej čiastke  je k 31.12.2010 výber dane  vo výške 152 339 tis. eur, čo predstavuje 
ročné plnenie príjmov na  113,1 % . Oproti rozpočtu plánovaných príjmov je skutočné plnenie 
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vyššie o 17 658 tis. eur. V porovnaní s rokom 2009 je plnenie  príjmov u tejto dane nižšie 
o 3 440  tis. eur (o 2,2% ). 
 
 
 
Plnenie príjmov ŠR z dani z príjmov vyberanej zrážkou k  31.12.2010  v porovnaní s rovnakým obdobím roka 
2009 
                                                                                    v  tis. eur 

Celkom daň vyberaná zrážkou k 31. 12. 2010 k 31. 12.2009 
Predpis    151 946        155 549        
Platba                              152 339                                                            155 779  

 
Príjmy na dani vyberanej zrážkou sú v podstatnej miere závislé od odvodu zrážkovej dane 
bankového sektora a v menšej miere od odvedených licenčných poplatkov.  
 
 
Daň z pridanej hodnoty 
 
Plnenie príjmov ŠR z  DPH predstavuje k 31.12.2010 čiastku 4 431 539 tis. eur. Skutočné 
plnenie je  o 20 934  tis. eur vyššie  ako  stanovený  rozpočet.  
 
Prehľad plnenia rozpočtových  príjmov ŠR z DPH k 31.12.2010 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009
                            v tis. eur 

 
Obdobie 

Rozpočet Skutočnosť Skutočnosť / 
rozpočet % 

Plnenie + 
Neplnenie - 

K 31. 12. 2010 4 410 605 4 431 539 100,47 20 934 

K 31. 12. 2009 3 734 025 3 846 396 103,01 112 371 

 
Medziročne je výnos dane z pridanej hodnoty za porovnateľné obdobie  vyšší  o 585 143 tis. 
eur, čo predstavuje  nárast o 15 %.  
 
Na plnení príjmov ŠR za porovnateľné obdobia rokov 2010 a 2009 sa podieľa daňová a colná správa 
nasledovne:                                                                                             v tis. eur 

Obdobie Daňové úrady Colné úrady 
 

k 31. 12. 2010 2 243 657  2 187 882 
k 31. 12. 2009 2 235 604 1 610 792 
Rozdiel 8 053 577 090 

(suma vykazovaná za daňové úrady obsahuje výnos  DPH včítane splátok dane z minulých rokov) 
 
Pozitívne sa vyvíjajú daňové výnosy u daňovej aj colnej správy. Daňové úrady  
zaznamenávajú ku koncu decembra 2010 medziročný nárast o 0,4%, colné úrady 
zaznamenávajú  medziročný  nárast  o 35,8 %.   
Postupné oživovanie ekonomiky  sa prejavilo  na miernom raste výberu dane  daňovou 
správou a výraznejšom raste colnou správou, vzhľadom k tomu, že  zmena ekonomickej 
situácie  sa  okamžite   prejaví  na vývoji výnosov  DPH.  Táto skutočnosť indikuje  oživenie 
ekonomiky  a pozitívnu  predikciu  ďalšieho vývoja.          
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Výber vlastnej daňovej povinnosti a vrátené  NO 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 

K 31.12.2010 7 617 061 -5 373 404  2 243 657 

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

 
 
Výnosy dane z pridanej hodnoty v jednotlivých mesiacoch rokov 2010 a 2009 (mesačné výnosy) za daňové  
a colné úrady:                                                                                                                                      v tis.eur      
                                                                                          

Daňové úrady Colné úrady 

rok 2010 rok 2009 

 
 

Obdobie 

Výber dane NO Celkom Výber dane NO Celkom 

rok 2010 rok 2009 

Január 820 702 -417 536 403 166 864 808 -591 276 273 532 106 555 92 441 

Február 514 988 -540 719 -25 731 527 961 -609 525 -81 564 150 758 114 653 

Marec 544 965 -418 613 126 352 543 616 -513 711 29 905 154 675 145 880 

Apríl 683 553 -347 193 336 361 671 155 - 345 160 325 995 174 576 136 289 

Máj 540 220 -357 243 182 976 559 298 -393 899 165 399 182 263 113 324 

Jún 820 702 -427 139 137 447 539 240 -490 511 48 728 175 102 144 263 

Júl 776 269 -485 493 290 776 692 997 -369 573 323 425 219 451 123 979 

August 583 481 -489 262 94 219 574 191 -396 603 177 588 181 217 116 330 

September 564 995 -458 552 106 443 591 649 -372 109 219 540 211 939 152 083 

Október 823 635 -552 379 271 256 716 152 -364 173 351 979 199 310 142 317 

November 533 187 -360 844 172 343 630 210 -417 268 212 941 228 693 160 438 

December 666 480 -518 431 -1 923 265 606 852 -418 716 188 136          205 765 168 795 

Spolu : 7 617 061 -5 373 404 2 243 657 7 518 129 -5 282 525 2 235 604 2 187 882 1 610 792 
 
* vrátane nepriamych daní platných do roku 1992 

 
Výber dane daňovými úradmi.  Medziročný pokles výberu dane za daňovú správu  bol   

po prvý krát od roku 2004  zaznamenaný  v januári 2009  a takýto nepriaznivý  trend 
pretrváva až do mesiaca február 2010. Uvedená skutočnosť bola odrazom   hospodárskej 
situácie v súvislosti s dopadmi globálnej finančnej a hospodárskej krízy.  V januári 2010 bol 
evidovaný medziročný pokles výberu dane  o 5,19 %, vo februári o 2,5 %. V marci bol po 
prvý krát zaznamenaný nepatrný medziročný rast výberu dane o 0,3 %. V apríli 2010 boli 
splatné daňové povinnosti za zdaňovacie obdobie marec 2010 a tiež daňové povinnosti 
štvrťročných platiteľov dane. V tomto mesiaci sledujeme mierny medziročný rast výberu dane 
o  1,9 %. V máji 2010 bol zaznamenaný  medziročný pokles výberu dane o 3,4 %,  v  júni 
2010 medziročný rast výberu dane o 4,7 %. V júli 2010  sledujeme  medziročný rast výberu 
dane o 12%, v auguste 2010   už len  o 1,6% výberu dane. Naopak v mesiaci september 2010, 
kedy boli splatné daňové povinnosti za zdaňovacie obdobie august 2010 bol zaznamenaný  
medziročný pokles o 4,5% . V októbri  2010   bol zaznamenaný najvyšší  medziročný nárast  
o cca 15% . Naopak v   novembri 2010 evidujeme najvyšší medziročný prepad výberu dane 
o 15,4 %. V decembri bol zaznamenaný medziročný rast  výberu dane o 9,8 % .    

Vývoj nadmerného odpočtu v roku 2010 ovplyvnilo zníženie výrobnej produkcie 
platiteľov dane  u významných daňových subjektov, čo znížilo výnosy v I. polroku.  Mierny 
rast zaznamenávame začiatkom 3. štvrťroka 2010.   
Medziročné porovnanie skresľuje skutočnosť, že  v minulom roku boli po ukončených 
kontrolách vrátené nadmerné odpočty  z roka 2008  a legislatívnou zmenou účinnou od 
1.4.2009, ktorou sa zmenili podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu došlo k súbežnému 
vráteniu nadmerného  odpočtu z dvoch zdaňovacích období. Tým sa okrem štandardne 
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vráteného nadmerného odpočtu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie poukazuje aj 
nadmerný odpočet v skrátenej 30  dennej lehote za bežné zdaňovacie obdobie. Pre rok 2009 
nábeh legislatívnej zmeny jednorázovo zvýšil objem vrátených  nadmerných odpočtov o cca 
100 mil. eur.  
V januári  2010  boli vrátené nadmerné odpočty mesačným platiteľom dane za zdaňovacie 
obdobie  október 2009 a v skrátenej 30 dennej lehote za november 2009. V minulom roku bol 
po ukončenej kontrole vrátaný NO vo výške 60,5 mil. eur. Vo februári 2010 boli realizované 
NO za zdaňovacie obdobia  november a III. štvrťrok 2009 a v skrátenej 30 dennej lehote za 
december 2009. Vo februári minulého roka bol v mesiaci február vrátený NO po ukončenej 
kontrole vo výške 53,5 mil. eur. V marci 2010 sa realizovali vrátené NO za zdaňovacie 
obdobie december 2009  a v skrátenej 30 dennej lehote za január  2010. K 31.3.2010 
sledujeme medziročný  pokles vrátených NO o 20%. Nadmerný odpočet v mesiaci apríl 2010 
je ovplyvnený uplatneným nadmerným odpočtom za zdaňovacie obdobie január 2010 a  
v skrátenej 30 dennej lehote za február  2010.  Nadmerný odpočet v máji 2010 je ovplyvnený 
uplatneným nadmerným odpočtom za zdaňovacie obdobie február 2010, za mesiac marec 
2010  v skrátenej 30 dennej lehote a za IV. štvrťrok 2009. V mesiaci máj boli zahájené 
kontroly oprávnenosti uplatnenia NO DPH vo výške 83 mil. eur. Nadmerný odpočet v júni 
2010 je ovplyvnený uplatneným nadmerným odpočtom za zdaňovacie obdobie marec a  za 
mesiac apríl 2010  v skrátenej 30 dennej lehote.   Nadmerný odpočet v júli 2010 ovplyvnil 
rast vybratej dane colnými úradmi v predchádzajúcich mesiacoch a v menšej miere  aj 
realizácia vratky NO DPH po ukončenej kontrole. Október 2010  je ovplyvnený uplatneným 
nadmerným odpočtom za zdaňovacie obdobie júl 2010 a za  august 2010 v skrátenej 30dennej 
lehote.  Nadmerný odpočet v novemberi 2010 je ovplyvnený uplatneným nadmerným 
odpočtom za zdaňovacie obdobie august 2010, za september v skrátenej 30 dennej lehote a za 
II. štvrťrok 2010. Zadržaný nadmerný odpočet z titulu daňovej kontroly oprávnenosti nároku 
na vrátenie, je vo výške 12 257 tis. eur. Nižší nadmerný odpočet je možné pripísať nižšiemu 
odpočítaniu dane pri dovoze tovaru. Nadmerný odpočet  v mesiaci december 2010 je 
ovplyvnený uplatneným nadmerným odpočtom za zdaňovacie obdobie september a  za 
október 2010  v skrátenej 30 dennej lehote. Suma nadmerného odpočtu v tomto mesiaci bola 
ovplyvnená vrátením   zadržaného  NO  po kontrole oprávnenosti nároku na vrátenie  vo 
výške 14 870 tis. eur.    
 
Plnenie príjmov ŠR z DPH k 31.12.2010 za daňové úrady v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 

                                                                                                                                       v tis. eur 

 K  31. 12.2010 k 31.12.2009 

Spolu       
Predpis                               2 267 069 2 467 810  
Platba                                     2 243 646                                 2 235 586  
Vlastná daňová povinnosť   
Predpis                                    7 556 909                                    7 530 117   
Platba                                    7 596 504   7 497 965  
Nadmerný odpočet   
Predpis   - 5 418 370 -5 189 073  
Platba                              - 5 373 404   -5 282 525  

*  bez nepriamych daní platných do roku 1992 
 
 
Novelou č.83/2009 zákona o DPH sa zaviedla možnosť skupinovej registrácie ako 
zjednodušenia uplatňovania DPH pre zdaniteľné osoby. Táto legislatívna zmena  spôsobila, že 
medziročné porovnania daňových príjmov po  odvetviach nemajú vypovedaciu hodnotu, 
pretože  údaje v bežnom a v predchádzajúcom období nie sú porovnateľné.  
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Spotrebné dane          
 
Plnenie  príjmov štátneho  rozpočtu  zo  spotrebných  daní  predstavuje  k 31.12.2010  sumu  
1 944 969 tis. eur, čo je o 7 181 tis. eur menej, ako je rozpočtované. Plnenie rozpočtu je   na 
99,63 %.  
 
Prehľad plnenia príjmov ŠR zo spotrebných daní k 31.12.2010 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009                                              
                                                                        v tis. eur 
   Obdobie  Rozpočet  

 
Skutočnosť 

 
Skut/ roč.  

% 

K 31. 12.2010 1 952 150 1 944 969 99,63 

K 31. 12.2009 1 830 462 1 835 376 100,27 

 
V porovnaní s plnením príjmov v predchádzajúcom roku je výber spotrebných daní 
k 31.12.2010  vyšší  o 109 593 tis. eur,  čo predstavuje  6 %  medziročný nárast výnosu.  
V súčasnosti daňová správa participuje na výbere spotrebných daní len na základe 
dobiehajúcich úkonov za obdobie, keď bola správcom spotrebných daní.  
 
Plnenie príjmov  ŠR  k 31.12.2010 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 za  daňovú a colnú  správu:                                            
                                                                                                                            v tis. eur 

Spotrebné dane  Daňové úrady Colné úrady 

K 31. 12. 2010     56  1 944 912 

K 31. 12. 2009 543 1 834 832 

 
 
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 2010 pozostáva z platieb na základe platobných 
výmerov  resp. sankcií vydaných správcami dane za staré roky. 
           Výnos týchto daní k  31.12.2010 je 605 tis. eur, z čoho daň z prevodu a prechodu         
nehnuteľností    predstavuje  569 tis. eur,  daň  z dedičstva 22 tis. eur  a  daň z darovania     
14 tis. eur. 
 

Daň z motorových vozidiel a dobeh cestnej dane 
 
Výnos  dane z motorových vozidiel je príjmom vyššieho územného celku, v ktorého 

územnom obvode je vozidlo evidované.  
Výber dane z motorových vozidiel k 31.12.2010 je vo výške  119 356 tis. eur. Tento výnos je 
evidovaný na mimorozpočtovom účte. V porovnaní s minulým rokom  je výber dane k 31.12. 
2010  nižší  o 3 926 tis. eur (o 3,2 %). Záporný stav na účte cestnej dane k 31.12.2010 je  vo 
výške  -84 tis. eur, čo  je spôsobené časovým posunom pri prevode výnosu cestnej dane do 
VÚC. 
 
 
 


