
Plnenie daňových príjmov ŠR k 30.06.2011 
 
V zmysle  zákona č.498/2010 Z. z o štátnom  rozpočte na rok 2011 sú daňové príjmy rozpočtované vo 
výške 8 786 725 tis. eur / 1.   
K 30.06.2011 predstavujú daňové príjmy sumu 4 112 637 tis. eur, čo je plnenie alikvotnej časti 
rozpočtu na 93,61 %. Ročný rozpočet je plnený na 46,80 %. Skutočné  plnenie je o 280 726 tis. eur  
nižšie ako alikvotna časť rozpočtu. Alikvotna  časť rozpočtovaných príjmov je prekročená  pri dani  
z medzinárodného obchodu o 20 % a pri dani vyberanej zrážkou o 8 %.     
   V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je  plnenie  príjmov k 30.06.2011 vyššie  
o 428 007 tis. eur  (o 11,6 %).    
Prehľad plnenia rozpočtovaných daňových príjmov k 30.06.2011 je nasledovný :                          v tis. eur  

Rok 2011 Rok 2010 

Plnenie k 30.06.2011 Plnenie k 30.06.2010  
 

Druh dane Rozpočet 

Alikvotna 
časť 
k  

rozpočtu. 
Skutočnosť 

% 
plnenia 
rozpoč. 

Rozdiel 
skutoč.- 
alikvot. 

2011 
Rozpočet 

Alikvotna 
časť 
k  

rozpočtu 
Skutočnosť 

% 
plnenia 
rozpoč. 

Daň 
z príjmov FO 110 872 55 436 -3 106 x -58 542 148 644 74 322 20 216 27,2 
Daň 
z príjmov PO 1 672 937 836 469 827 383 98,91 -9 086 1 319 846 659 923 524 010 79,40 
Dane vyber. 
Zrážkou 145 994 72 997 79 010 108,24 6 013 134 681 67 341 79 267 117,71 
Majetkové 
dane x x 208 x x x x 378 x 

DPH 4 668 006 2 334 003 2 222 553 95,22 -111 450 4 410 605 2 205 303 2 102 078 95,32 
Spotrebné 
dane 2 084 633 1 042 317 950 549 91,20 -91 768 1 952 150 976 075 943 929 96,71 
Cestná daň-
dobeh x x 21 x x x x -49 x 
Dane z medz. 
Obchodu 33 908 16 954 20 419 120,43 3 465 32 499 16 250 14 368 88,42 
 Iné (dane  
z emis. kvót)  69 480 34 740 15 206 43,77 -19 534 x x x x 

Pokuty z DK 895 448 394 88,10 -53 895 448 433 96,76 

Spolu 8 786 725 4 393 363 4 112 637 93,61 -280 726 7 999 320 3 999 660 3 684 630 92,12 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Poznámka  /1 V zmysle zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 sú do daňových príjmov 
zahrnuté aj dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti (104 tis. eur), ktoré daňová správa 
nesleduje a nie sú predmetom tejto analýzy.  
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 Graf 1 – Medziročné porovnanie  daňových príjmov podľa jednotlivých  daní            v mil. eur 
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V medziročnom porovnaní príjmov ŠR na jednotlivých daniach  sledujeme  medziročný rast   
na dani z príjmov právnických osôb o 303 373  tis. eur ( 57,9 %), mierny medziročný rast  
na dani z pridanej hodnoty  o 120 475 tis. eur ( 5,7 %) ;  naopak    medziročný  výpadok 
je zaznamenaný najmä  na  dani z príjmov fyzických osôb o 23 322 tis. eur a na 
spotrebných daniach o 6 620 tis. eur ( 0,7%). 
Za mesiac jún 2011 bol zaznamenaný výrazný medziročný nárast daňových príjmov  na dani 
z príjmov právnických osôb cca o 50% a na dani z pridanej hodnoty  cca o 36%.   
 
 
Graf 2 – Medziročné  porovnanie  daňových príjmov za jednotlivé mesiace          v mil. eur 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000

január február marec apríl máj jún

daňové príjmy za mesiace r. 2011

daňové príjmy za mesiace r. 2010

 
 
Pri medziročnom porovnaní  daňových príjmov za rok 2011 podľa mesiacov  sledujeme  
kolísavý medziročný  vývoj -  v januári  pokles o 2%, vo februári  nárast o 35%, v  marci  
pokles o 14% , od  apríla sledujeme  nárast o 47 % , v máji  nárast o 4% a v júni medziročný 
nárast o 28% .  
             Výber daní ŠR k 30.06. 2011 predstavuje 4 112 637 tis. eur a pri medziročnom 
porovnaní  je vyšší o 11, 6 %. Z celkového príjmu ŠR odviedla  daňová správa  ku koncu 
júna 2011 do štátneho rozpočtu  daňové  príjmy vo výške 1 910 743 tis eur, čo predstavuje 
46,5 % podiel na celkových daňových príjmoch ŠR. V porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka sledujeme medziročné zníženie daňových príjmov odvedených daňovou 
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správou o 1,9 %.  Sumu  daní vo výške 2 201 894  tis. eur, čo predstavuje 53,5 % podiel na 
celkových daňových príjmov,  vybrala do štátneho rozpočtu colná správa.  
 
Daň z príjmov FO  

 
Celkový výber DPFO k 30.06.2011 je 743 641 tis. eur, pričom 728 427  tis. eur 

predstavoval výnos DPFO zo závislej činnosti, 12 114 tis. eur výnos DPFO z podnikania, z 
inej samostatnej  zárobkovej  činnosti a z  prenájmu. Výnos   od  nerezidentov  bol vo výške    
3 100 tis. eur.  
Záporný stav na účte štátnych príjmov je vo výške 3 106  tis. eur a súvisí s časovým posunom 
výberu dane a realizáciou prevodov podielových daní do obcí a VÚC. K 30.06.2011 bolo 
z výnosu DPFO do rozpočtov obcí a VÚC prevedené 737 236 tis. eur, čo predstavuje  
medziročný nárast  o 24 %.  
 
Hrubý výnos  z DPFO k 30.06.2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 

                                                   v tis. eur 

 k 30. 06. 2011 k 30. 06. 2010 

Celkom za DPFO  zo závislej činnosti    

Predpis 780 062             675 232 
Platba 728 427        619 565  
Celkom za DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    
Predpis 19 939                        9 515           
Platba 15 214 5 409       
Z toho: preddavky na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    

Preddavky predpis 33 241   40 780             
Preddavky platba 33 153              38 745              
           vyrovnanie dane na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu   

Predpis              26 427 10 218 
Platba 25 035              10 730 

 
Výnos dane z príjmov zo závislej činnosti priaznivo ovplyvňuje  legislatívna zmena platná 
od 1.1.2011,  v súvislosti so znížením nezdaniteľnej časti z 22,5 na 19,2 násobok životného 
minima.  Deformácie vo výnosoch spôsobuje odvedená  daň  pri vyplácaní odstupného t.j. nie 
z titulu zamestnania, ale prepúšťania zamestnancov. 
Výnos v mesiaci jún bol mierne priaznivejší s porovnaní s priemernými výnosmi 
v predchádzajúcich mesiacoch. 
 
Daň z príjmov FO z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 
Výnos DPFO z podnikania vrátane výnosov od nerezidentov predstavuje k 30.06.2011  sumu 
vo  výške  15 214 tis. eur. Stav  na účte k 30.06.2011 je ovplyvnený  vyplácaním 
zamestnaneckej prémie  a daňovým bonusom  v celkovej výške  48 687 tis. eur. Platby 
preddavkov na daň sú v porovnaní s minulým rokom  nižšie o 15 %. Platby z vyrovnania dane 
po podaní daňového priznania zaznamenali nárast  o 134 %  oproti rovnakému obdobiu 
minulého roku.  
Priaznivý výnos v mesiaci jún ovplyvnilo podanie daňových priznaní v predĺženej lehote, kde 
platby vyrovnania predstavovali   8 391 tis. eur, a platby preddavkov boli vo výške 9 333 tis. 
eur. Platby vyrovnania dane  vzrástli  oproti stavu ku koncu mája o 50 %.   
 
Na základe  predbežne spracovaných údajov  z podaných daňových priznaní za zdaňovacie 
obdobie rok  2010  (DPFO typ A),   eviduje  daňová   správa  daňovú   povinnosť vo výške      
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124 mil. eur čo predstavuje nárast o 4 mil. eur oproti rovnakému obdobiu minulého roka.     
Preplatok z vyrovnania  dane  po podaní daňových priznaní je  vo výške 52 mil. eur, naopak  
suma k úhrade (nedoplatok)  predstavuje 7 mil. eur.         
 
Na základe  predbežne spracovaných údajov  z podaných daňových priznaní za zdaňovacie 
obdobie  rok  2010 (DPFO typ B),  eviduje   daňová   správa  daňovú   povinnosť   vo výške   
1 428 mil. eur, čo predstavuje nárast o 27 mil. eur oproti rovnakému obdobiu minulého roka.   
Preplatok z vyrovnania  dane  po podaní daňových priznaní je  vo výške 42 mil. eur, naopak  
suma k úhrade (nedoplatok)  predstavuje 120 mil. eur.         
 
Daň z príjmov PO 

 
Príjem ŠR z dane z príjmov PO k 30.06.2011 je  827 383 tis. eur, čo predstavuje  

plnenie alikvotnej časti  ŠR na  99,73 %  a  ročné plnenie príjmov ŠR na 49,45 %. Príjem ŠR 
na dani z príjmov PO  je oproti alikvotnej časti rozpočtu  nižší o 2 210 tis. eur.  
Skutočný daňový výnos bol  vyšší o čiastku  17 717 tis. eur, ktorá bola prevedená na osobitné 
účely. Výnos daní z príjmov platných do roku 1992 predstavuje sumu  30 tis. eur. 
Príjem ŠR z DPPO medziročne vzrástol o 303 373 tis. eur, pričom  prevod asignácie 2 %, 
ktorý znižuje príjem ŠR,  bol medziročne nižší  o 4 260  tis. eur ( o 19 %).  
 
Graf 3 – Medziročné  porovnanie  dane z príjmov PO  za jednotlivé mesiace  v mil. eur 
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Pri medziročnom porovnaní dane z príjmov právnických osôb podľa mesiacov  sledujeme  
kolísavý medziročný vývoj (v januári nárast o 37 %, vo februári mierny  pokles, v marci  
nárast o 10 % , od  apríla   výrazný nárast  až do júna, pričom pri júnovom výnose  sledujeme 
nárast o 51 %.).   
 
Priaznivý výnos v mesiaci jún ovplyvnilo podanie daňových priznaní v predĺženej lehote, kde 
platby vyrovnania predstavovali   103 758 tis. eur, platby preddavkov boli vo výške 127 931 
tis. eur. 
 
Hrubý výnos dane  z DPPO k 30.06.2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010                       v tis. eur 

 k 30. 06. 2011 k 30. 06.2010 

Celkom za DPPO – sídlo v tuzemsku 
                              - sídlo v cudzine 

    

Predpis                              900 046                       527 155 
Platba                           845 071                                     545 925 
Preddavky DPPO – sídlo v tuzemsku 
                               - sídlo cudzine 

  

Predpis 706 062 711 515  
Platba 691 195 753 080  
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Vyrovnanie dane DPPO – sídlo v tuzemsku 
                                          - sídlo cudzine 

  

Predpis 138 252 -207 070 
Platba                                149 550                                         -209 448                     

*  bez daní z príjmov  platných do roku 1992 
 
Výnos dane z príjmu PO  zaznamenáva  medziročný nárast, kedy  výber dane k 30.06.2011 
vzrástol o 36%. Medziročný nárast príjmov ovplyvnil nárast úhrad vyrovnania dane, ktoré 
medziročné vzrástli o 171 %, najmä vplyvom nižšieho objemu vrátených preplatkov na dani. 
Saldo vyrovnania dane k 30.06.2011 predstavuje 149 550 tis. eur z toho  vrátené preplatky sú  
vo výške 316 478 tis. eur a úhrady vyrovnania sú  vo  výške 466 027 tis. eur ). Platby 
preddavkov zaznamenali  medziročný pokles o 8 %.  
 
 
Daň z príjmov vyberaná zrážkou 
 
     V absolútnej čiastke  je k 30.06.2011 výber dane  vo výške 79 010 tis. eur, čo predstavuje 
ročné plnenie príjmov na  54,11 % a plnenie alikvotnej časti rozpočtu na 108,24 %. Oproti 
rozpočtu plánovaných príjmov je skutočné plnenie vyššie o 6 013 tis. eur. V porovnaní 
s rokom 2010 je plnenie  príjmov u tejto dane vyššie  o 136  tis. eur  t.j. o 0,17 % . 
 
Plnenie príjmov ŠR z dani z príjmov vyberanej zrážkou k  30.06.2011  v porovnaní s rokom 2010 
                                                                                    v  tis. eur 

Celkom daň vyberaná zrážkou k 30. 06. 2011 k 30. 06.2010 
Predpis                             78 908                         78 660        
Platba                            79 010                                    78 874                                      

Z výberu TOP 30- tich  subjektov s najvyššími platbami je možné konštatovať, že príjmy na 
dani vyberanej zrážkou sú ku koncu júna 2011 závislé hlavne od odvodu zrážkovej dane 
finančného  sektora,  ktoré predstavujú  75 %  a len v  menšej miere od odvedených 
licenčných poplatkov, ktoré predstavujú  25 %  k celkovým platbám TOP 30 daňových 
subjektov. Platby TOP 30- tich subjektov predstavujú 74 % celkových príjmov z dane 
vyberanej zrážkou.   
 
 
Daň z pridanej hodnoty 
 
Plnenie príjmov ŠR z  DPH predstavuje k 30.06.2011 čiastku  2 222 553 tis. eur. Alikvotna 
časť rozpočtu  sa plní na 95,22 %. Skutočné plnenie je  o 111 450  tis. eur  nižšie  ako je 
podiel alikvotnej časti rozpočtu.  
 
Prehľad plnenia rozpočtových  príjmov ŠR z DPH k 30.06.2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010
                            v tis. eur 

 
Obdobie 

Rozpočet Alikvotna časť 
 rozpočtu  

 

Skutočnosť Skut. / alikvot. 
% 

Plnenie + 
Neplnenie - 

K 30. 06. 2011 4 668 006 2 334 003 2 222 553 95,22 -111 450 

K 30. 06. 2010 4 410 605 2 205 303 2 102 078 95,32 -103 225 

 
Medziročne je výnos dane z pridanej hodnoty za porovnateľné obdobie vyšší o 120 475 tis. 
eur, čo predstavuje  nárast o 5,73 %.  
Na plnení príjmov ŠR za porovnateľné obdobia rokov 2011 a 2010 sa podieľa daňová a colná správa 
nasledovne:                                                                                             v tis. eur 
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Obdobie Daňové úrady Colné úrady 
 

k 30. 06. 2011 991 618 1 230 935 
k 30. 06. 2010 1 160 571 941 507 
Rozdiel -168 953  289 428 

(suma vykazovaná za daňové úrady obsahuje výnos  DPH včítane splátok dane z minulých rokov) 
Daňové úrady  zaznamenávajú ku koncu júna 2011 medziročný pokles o 15 % daňového 
výnosu DPH, ktorý je príjmom ŠR. Colné úrady zaznamenávajú  medziročný  rast  o 31 % 
daňového výnosu . 
 
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 

 Daňové úrady 
+ colné úrady       

K 30.06.2011 4 073 785 -3 082 167 991 618 2 222 553    

K 30.06.2010 3 669 014 -2 508 443 1 160 571 2 102 078     

 
K 30.06.2011 evidujeme medziročný nárast výberu dane daňovými úradmi o 11%  a   
medziročný  nárast   vrátených nadmerných odpočtov o 23 %.   
 
Výnosy dane z pridanej hodnoty v jednotlivých mesiacoch rokov 2011 a 2010 (mesačný výnos) za daňové  
a colné úrady:                                                                                                                                      v tis.eur      

Daňové úrady Colné úrady 

rok 2011 rok 2010 

 
 

Obdobie 

Výber dane NO Celkom Výber dane NO Celkom 

rok 2011 rok 2010 

Január 842 710 -523 169 319 541 820 702 -417 536 403 166 158  010 106 555 
Február 607 714 -570 838 36 876 514 988 -540 719 -25 731 193 410 150 758 
Marec 593 444 -545 101 48 343 544 965 -418 613 126 352 206 574 154 675 
Apríl  753 877 -439 360 314 517 683 553 -347 193 336 361 219 413 174 576 
Máj  633 247 -546 491 86 756 540 220 - 357 243 182 976 228 922 182 263 
Jún 642 793 -457 208 185 585 564 586 - 427 139 137 447 224 606 175 102 
Spolu: 4 073 785 -3 082 167 991 618 3 669 014 -2 508 443 1 160 571 1 230 935 943 929 

 
* vrátane nepriamych daní platných do roku 1992 
 

Výnos DPH v mesiaci  január bol v plnej miere odrazom produkcie roka 2010, kde sadzba 
dane bola na úrovni 19 %.  Výnos DPH v mesiaci február bol čiastočne ovplyvnený novou 
legislatívou, ktorou sa zvýšila sadzba dane na 20%,  v prípade vráteného odpočtu boli až do 
konca marca poukazované nadmerné odpočty z minulého roka s nižšou sadzbou dane.    

 
  Výber dane daňovými úradmi. Súčasný mierny rast pokračuje v trende z druhého 

polroka  minulého roka, kedy sa výber dane medziročne zvyšoval. Vo februári 2011 
zaznamenávame medziročný nárast výberu dane o 18 %, v marci 2011 o 9 % , v apríli o 17,2 
%. V mesiaci jún 2011 boli splatné daňové povinnosti za zdaňovacie obdobie máj 
2011.V tomto mesiaci sledujeme medziročný nárast  výberu dane o 13,8 %.TOP 30-subjektov 
s najvyššou hodnotou VDP predstavuje  21%  celkového výberu dane k 30.6.2011. 

 
     Vývoj nadmerného odpočtu. V januári 2011  pri medziročnom porovnaní sledujeme 

nárast nadmerného odpočtu o 25,3%, vo  februári 2011  nárast o 5,6 % a v marci nárast  
o 30,2%. Nadmerný odpočet v mesiaci apríl 2011 bol poukazovaný za zdaňovacie obdobie 
január 2011 a  v skrátenej 30 dennej lehote za február  2011, tzn. až  v tomto účtovnom 
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období sa prejavil vplyv legislatívnej zmeny, ktorou sa zvyšovala sadzba dane. Pri 
medziročnom porovnaní v mesiaci apríl 2011 sledujeme  nárast nadmerného odpočtu o 26%, 
v máji výrazný nárast o 53 %.    
V júni 2011  boli vrátené nadmerné odpočty mesačným platiteľom dane za zdaňovacie 
obdobie marec 2011 a v skrátenej 30 dennej lehote za apríl 2011. Pri medziročnom porovnaní 
sledujeme  nárast nadmerného odpočtu o  7%.  Najvyššie nadmerné odpočty boli uplatnené 
podnikmi v elektronickom, automobilovom, energetickom  a oceliarskom priemysle. TOP 30-
subjektov s najvyššou hodnotou NO predstavuje 47 % celkového uplatneného NO 
k 30.6.2011. 
 
Plnenie príjmov ŠR z DPH k 30.06.2011 za daňové úrady v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010                               
                                                                                                   v tis. eur 
 k 30. 06.2011 K 30.06.2010 

Spolu       
Predpis                  1 028 188                1 150 027 
Platba                      991 618                 1 160 566  
Vlastná daňová povinnosť   
Predpis 4 061 344                 3 649 126         
Platba 4 065 516                 3 662 430   
Nadmerný odpočet   
Predpis - 3 170 188   -  2  606 713 
Platba -3 082 167             -  2 508 443 

*  bez nepriamych daní platných do roku 1992 
 
Dane z emisných kvót 
 
V zmysle novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bola 
s účinnosťou od 1. januára 2011 zavedená nová daň z emisných kvót. Daňovníkmi dane 
z emisných kvót sú povinní účastníci schémy obchodovania, ktorí vykonávajú činnosti 
vymedzené v rámci zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami v znení 
neskorších predpisov. Prvé  preddavky na daň z emisných kvót na rok 2011 vo výške jednej 
polovice predpokladanej dane je potrebné  zaplatiť  v lehote do 30.6.2011. 
 
Plnenie  príjmov štátneho  rozpočtu  z daní z emisných kvót  predstavuje  k 30.06.2011  sumu  
15 206  tis. eur, čo je o 19 534 tis. eur menej, ako je plánované. Alikvotna časť rozpočtu sa 
plní na  44 % a ročné plnenie rozpočtu sa plní na  22 %.    
 
 
Spotrebné dane          
 
Plnenie  príjmov štátneho  rozpočtu  zo  spotrebných  daní  predstavuje  k 30.06.2011  sumu  
950 549  tis. eur, čo je o 91 768 tis. eur menej, ako je plánované. Alikvotna časť rozpočtu sa 
plní na  91,20 % a ročné plnenie rozpočtu sa plní na  45,60 %.    
 
Prehľad plnenia príjmov ŠR zo spotrebných daní k 30.06.2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010                                              
                                                                                                                v tis. eur 
   Obdobie  Rozpočet  

 
Allikvotna 
časť  

 

Skutočnosť 
 

Skut./ alikvot. 
% 

Skut/ roč.  
% 

K 30.06.2011 2 084 633 1 042 317 950 549 91,20 45,60 

K 30.06.2010 1 952 150 976 075 943 929 96,70 48,35 
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V porovnaní s plnením príjmov v predchádzajúcom roku je výber spotrebných daní 
k 30.06.2011  vyšší   o 6 620  tis. eur,  čo predstavuje  0,7 %  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 30.06.2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010  za  daňovú a colnú  správu:                                            
                                                                                                                                       v tis. eur 

Spotrebné dane  Daňové úrady Colné úrady 

K 30. 06. 2011   8 950 541 

K 30. 06. 2010 43 943 886 

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 2011 pozostáva z platieb na základe platobných 
výmerov  resp. sankcií vydaných správcami dane za staré roky. 
Výnos týchto daní k  30.06.2011 je 208 tis. eur, z čoho daň z prevodu a prechodu         
nehnuteľností   predstavuje  192 tis. eur,  daň z darovania  6 tis. eur  a daň  z dedičstva  
10 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 30.06.2011 je vo výške  83 523 tis. eur. Tento výnos je 
evidovaný na mimorozpočtovom účte. V porovnaní s minulým rokom,  je výber dane ku 
koncu júna  2011 vyšší  o 7 370 tis. eur (o 9,7 %). Stav na účte cestnej dane k 30.06.2011 je  
vo výške 21 tis. eur. 

 
 
 
 


