
 

 Plnenie daňových príjmov ŠR k 31.12.2011 
 
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 31.12.2011 predstavujú daňové príjmy sumu 8 700 510 tis. eur, čo je plnenie  rozpočtu na 99,02 %. 
Plnenie rozpočtu je  o  86 215 tis. eur  nižšie ako bolo plánované.  
 Vyšší ako rozpočtovaný, bol výnos na dani z pridanej hodnoty o 85 089 tis. eur ( 1,82%), na  daniach 
z medzinárodného obchodu  o 5 318 tis. eur ( 15,68 %) a na dani z príjmov fyzických osôb o  1 221 
tis. eur ( 1,10%) . Výpadok výnosu   je zaznamenaný   na spotrebných daniach o 82 936 tis. eur  
( 3,98 % ),  na dani z príjmov právnických osôb  o   52 476 tis. eur (3,14 %) a na dani vyberanej 
zrážkou o  2 740  tis. eur (1,88 % ).V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je  plnenie  
príjmov k 31.12.2011 vyššie o 737 825  tis. eur  (o 9,26 %).    
 
Prehľad plnenia rozpočtovaných daňových príjmov k 31.12.2011 je nasledovný :                          v tis. eur  

Rok 2011 Rok 2010 

Plnenie k 31.12.2011 Plnenie k 31.12.2010 
 
 

Druh dane 
Rozpočet 

 Skutočnosť % plnenia 
rozpočtu 

Rozdiel 
skutoč.- 
rozpočet 

2011 

Rozpočet 
 Skutočnosť % plnenia 

rozpočtu 

Daň z príjmov FO 110 872 112 093 101,10 1 221 148 644 138 959 93,48 

Daň z príjmov PO 1 672 937 1 620 461 96,86 -52 476 1 319 846 1 257 666 95,29 
Dane vyber. 
Zrážkou 145 994 143 254 98,12 -2 740 134 681 152 339 113,11 

Majetkové dane x 346 x x x 605 X 

DPH 4 668 006 4 753 095 101,82 85 089 4 410 605 4 431 539 100,47 

Spotrebné dane 2 084 633 2 001 698 96,02 -82 936 1 952 150 1 944 969 99,63 
 dobeh cestnej 
dane x -14 x x x -84 X 
Dane z medz. 
Obchodu 33 908 39 226 115,68 5 318 32 499 35 832 110,26 
Iné (dane  z emis. 
kvót) 69 480 29 438 42,37 x x x X 

Pokuty z DK 895 914 102,13 19 895 859 95,96 

Spolu 8 786 725 8 700 510 99,02 -86 215 7 999 320 7 962 685 99,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000
k 31.12. 2011 k 31.12.2010

 
V medziročnom porovnaní príjmov ŠR na jednotlivých daniach  sledujeme  medziročný rast   
na dani z príjmov právnických osôb o 362 795 tis. eur ( 29 %),  medziročný rast  na dani 
z pridanej hodnoty  o 321 555  tis. eur ( 7%) a na spotrebných daniach o 56 729 tis. eur  
( 3%);  naopak medziročný  výpadok je zaznamenaný najmä  na  dani z príjmov fyzických 
osôb o 26 867 tis. eur ( 19%) a na dani vyberanou zrážkou o 9 085 tis. eur ( 6%). 
Za mesiac december bol zaznamenaný medziročný pokles daňových príjmov na dani 
z príjmov právnických osôb o 19%, naopak medziročný nárast bol zaznamenaný    na dani 
z pridanej hodnoty o 73%.   
 
Graf 2 – Medziročné  porovnanie  daňových príjmov za jednotlivé mesiace        v mil. eur 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000

januárfebruármarec apríl máj jún júl aug. sept. okt. nov.december

daňové príjmy za mesiace r. 2011

daňové príjmy za mesiace r. 2010

 
 
Pri medziročnom porovnaní  daňových príjmov za rok 2011 podľa mesiacov  sledujeme  
medziročný  pokles v mesiaci  január, marec a  júl. V ostatných mesiacoch do konca roka 
sledujeme medziročný nárast .   
             Výber daní ŠR k 31.12.2011 predstavuje 8 700 510 tis. eur a pri medziročnom 
porovnaní  je vyšší o  9,3 %. Z celkového príjmu ŠR odviedla  daňová správa  ku koncu 
roka 2011 do štátneho rozpočtu  daňové  príjmy vo výške  4 106 089 tis eur, čo predstavuje 
47,2 % podiel na celkových daňových príjmoch ŠR. Colná správa  vybrala do štátneho 
rozpočtu  sumu daní  vo výške 4 594 421 tis. eur, čo predstavuje 52,8 % podiel na celkových 
daňových príjmov.  
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Daň z príjmov FO  

 
Celkový výber DPFO k 31.12.2011 je 1 703 322  tis. eur, pričom 1 641 375  tis. eur 

predstavoval výnos DPFO zo závislej činnosti,  56 402 tis. eur výnos DPFO z podnikania, z 
inej samostatnej  zárobkovej  činnosti a z  prenájmu. Výnos   od  nerezidentov  bol vo výške    
5 545 tis. eur.  
Stav na účte štátnych príjmov k 31.12.2011 je vo výške 112 093  tis. eur a súvisí s časovým 
posunom výberu dane a realizáciou prevodov podielových daní do obcí a VÚC. K 31.12.2011 
bolo z výnosu DPFO do rozpočtov obcí a VÚC prevedené 1 574 703 tis. eur, čo predstavuje  
medziročný nárast  o 19 %.  
 
Hrubý výnos  z DPFO k 31.12.2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 

                                                   v tis. eur 

 k 31. 12.2011 k 31. 12. 2010 

Celkom za DPFO  zo závislej činnosti    

Predpis 1 660 298 1 404 789 
Platba 1 641 375 1 433 735 
Celkom za DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    
Predpis 50 174  32 585                 
Platba 61 947 49 243       
Z toho: preddavky na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    

Preddavky predpis 54 034 76 296 
Preddavky platba 68 739              76 297              
           vyrovnanie dane na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu   

Predpis             34 556 12 398 
Platba             32 138 12 978 

 
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. 
 
 
Najvýraznejší medziročný pokles u DPFO za mesiace 1.-12.2011 v porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka je v nasledovných odvetviach : 
1.Činnosti pre televízne a rozhlasové vysielanie  (- 7,7  mil. eur )  
2.Výroba filmov, videozáznamov a TV programov (- 1,4 mil. eur ) 
3.Výroba ostatných dopravných prostriedkov (-0,9 mil. eur )  
4. Výroba papiera a papierových výrobkov  (- 0,4 mil. eur)   
5. Inžinierske stavby ( - 0,4 mil. eur )  
 
Najvýraznejší medziročný nárast u DPFO za mesiace 1.-12.2011 v porovnaní s obdobím 
minulého roka je v nasledovných odvetviach :  
1. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov    (32,0 mil. eur) 
2. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov   (28,5 mil. eur) 
3. Vzdelávanie (11,5 mil. eur)  
4. Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie (11,0 mil. eur)    
5. Telekomunikácie ( 10,1 mil. eur)  
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Daň z príjmov FO z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 
Výnos DPFO z podnikania vrátane výnosov od nerezidentov predstavuje k 31.12.2011  sumu 
vo výške 61 947 tis. eur. Stav  na účte k 31.12.2011 je ovplyvnený  vyplácaním 
zamestnaneckej prémie  a daňovým bonusom  v celkovej výške 50 423 tis. eur. Platby 
preddavkov na daň sú v porovnaní s minulým rokom  nižšie o 10 %. Platby z vyrovnania dane 
po podaní daňového priznania zaznamenali nárast  o 248 %  oproti rovnakému obdobiu 
minulého roku.  
 
 
Daň z príjmov PO 

 
Príjem ŠR z dane z príjmov PO k 31.12.2011 je 1 620 461 tis. eur, čo predstavuje  

plnenie  ŠR na  96,86 %.  Príjem ŠR na dani z príjmov PO  je oproti  rozpočtu  nižší o 52 476 
tis. eur.  
Skutočný daňový výnos bol  vyšší o čiastku 25 444 tis. eur,  ktorá bola prevedená na osobitné 
účely. Výnos daní z príjmov platných do roku 1992 predstavuje sumu  98 tis. eur. 
Príjem ŠR z DPPO medziročne vzrástol o 362 795 tis. eur ( rast o 28,2%)  pričom  prevod 
asignácie 2 %, ktorý znižuje príjem ŠR,  bol medziročne nižší  o  3 147  tis. eur ( o 11 %).  
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  
nasledovný vývoj : V januári nárast o 37 %, vo februári mierny  pokles, od marca nárast až do 
októbra  2011.  V mesiaci  november opäť  pokles o 18 % a v decembri pokles o 19 %. 

 
Hrubý výnos dane  z DPPO k 31.12.2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010                       v tis. eur 

 k 31. 12. 2011 k 31. 12.2010 

Celkom za DPPO  – sídlo v tuzemsku 
                                 - sídlo v cudzine 

    

Predpis 
1 642 967 

                      
1 270  136 

Platba                            1 645 807                                                                                                            1 286 134                                       
Preddavky DPPO – sídlo v tuzemsku 
                               - sídlo cudzine   
Predpis 1 379 839 1 476 394  
Platba 1 479 480 1 494 939  
Vyrovnanie dane DPPO – sídlo v tuzemsku 
                                          - sídlo cudzine 

  
Predpis 163 500 - 207 885 
Platba 159 424                                                                      -208 574                     
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*  bez daní z príjmov  platných do roku 1992 
 
Výnos dane z príjmu PO  zaznamenáva  medziročný nárast, kedy  výber dane k 31.12.2011 
vzrástol o 28 %. Medziročný nárast príjmov ovplyvnil nárast úhrad vyrovnania dane, ktoré 
medziročné vzrástli o 176 %, najmä vplyvom nižšieho objemu vrátených preplatkov na dani.  
Saldo vyrovnania dane k 31.12.2011 predstavuje 159 424 tis. eur  (z toho  vrátené preplatky 
sú  vo výške 407 255 tis. eur a úhrady vyrovnania sú  vo  výške 566 679 tis. eur ). Platby 
preddavkov zaznamenali mierny  medziročný pokles o 1 %.  
 
Najvýraznejší medziročný nárast u DPPO za mesiace 1.-12.2011 v porovnaní s obdobím 
minulého roka je v nasledovných odvetviach :  
 
1.Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov   (142 ,8 mil. eur) 
2. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov     (120 ,4 mil. eur) 
3.Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia (62,9 mil. eur)  
4.Výroba a spracovanie kovov (35,7 mil. eur ) 
5.Výstavba budov (24,0 mil. eur)  
 
Najvýraznejší medziročný pokles u DPPO  za mesiace 1.-12.2011 v porovnaní s obdobím 
minulého roka je v nasledovných odvetviach: 
 
1. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu  (- 113,8 mil. eur ) 
2. Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie (-30,3 mil. eur)  
3. Výroba počítačových , elektronických a optických výrobkov (-29,2 mil. eur ) 
4. Telekomunikácie (-26,5 mil. eur ) 
5. Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie (- 17,9 mil. eur)  
  
 
Daň z príjmov vyberaná zrážkou 
    
 V absolútnej čiastke  je k 31.12.2011 výber dane  vo výške 143 254 tis. eur, čo predstavuje 
plnenie  rozpočtu na 98,12 %. Oproti rozpočtu  je skutočné plnenie nižšie o  2 740 tis. eur. 
V porovnaní s rokom 2010 je plnenie  príjmov u tejto dane nižšie o 9 085 tis. eur  ( 6 %).  
 
Plnenie príjmov ŠR z dani z príjmov vyberanej zrážkou k  30.11.2011  v porovnaní s rokom 2010 
                                                                                    v  tis. eur 

Celkom daň vyberaná zrážkou k 31. 12. 2011 K 31. 12.2010 
Predpis                             143 150                           151 946        
Platba                               143 254                                                                       152 339                                                            

 
Z výberu TOP 30- tich  subjektov s najvyššími platbami je zrejmé, že príjmy na dani 
vyberanej zrážkou sú ku koncu decembra 2011 závislé hlavne od odvodu zrážkovej dane 
finančného  sektora, ktoré predstavujú 77 %  a len v  menšej miere od odvedených licenčných 
poplatkov, ktoré predstavujú  23 %  k celkovým platbám TOP 30 daňových subjektov. Platby 
TOP 30- tich subjektov predstavujú 73 % celkových príjmov z dane vyberanej zrážkou.   
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
Daň z pridanej hodnoty 
 
 
Plnenie príjmov ŠR z  DPH predstavuje k 31.12.2011 čiastku  4 753 094 tis. eur. Plnenie 
rozpočtu  je na  101,82%.   
 
Prehľad plnenia rozpočtových  príjmov ŠR z DPH k 31.12.2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010
                            v tis. eur 

 
Obdobie 

Rozpočet Skutočnosť Skutočnosť / 
rozpočet 

% 

Plnenie + 
Neplnenie - 

K 31. 12. 2011 4 668 006 4 753 094 101,82 85 088 

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

 
Medziročne je výnos dane z pridanej hodnoty za porovnateľné obdobie vyšší o 321 555 tis. 
eur, čo predstavuje  nárast o 7,25 %.  
 
Na plnení príjmov ŠR za porovnateľné obdobia rokov 2011 a 2010 sa podieľa daňová a colná správa 
nasledovne:                                                                                             v tis. eur 

Obdobie Daňové úrady Colné úrady 
 

k 31. 12. 2011 2 199 584 2 553 510 
k 31. 12. 2010 2 243 657  2 187 882 
Rozdiel -44 073  365 628 

(suma vykazovaná za daňové úrady obsahuje výnos  DPH včítane splátok dane z minulých rokov) 
 
Daňové úrady  zaznamenávajú ku koncu decembra 2011 medziročný pokles o 2 % daňového 
výnosu DPH, ktorý je príjmom ŠR. Colné úrady zaznamenávajú  medziročný  rast o 17 % 
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 31.12.2011 8 440 574  -6 240 989 2 199 584  4 753 094    

K 31.12.2010 7 617 061 -5 373 404  2 243 657 4 431 539     

 
K 31.12.2011 evidujeme medziročný nárast  výberu dane daňovými úradmi o 11 %  a   
medziročný  nárast   vrátených nadmerných odpočtov o 16 %.   
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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 
Júl 781 297 -521 655 259 642 776 269 -485 493 290 776 200 290 219 451 
August 593 094 -518 879 74 215 583 481 -489 262 94 219 185 511 181 217 
September 656 261 -531 405 124 856 564 995 -458 552 106 443 211 640 211 939 
Október 789 551 -474 226 315 325 823 635 -552 379 271 256 232 730 199 310 
November 728 339 -550 696 177 644 533 187 -360 844 172 343 246 067 228 693 
December 818 247 -561 961 256 284 666 480 -518 431 148 049 246 337      205 765 
Spolu: 8 440 574 -6 240 989 2 199 584 7 617 061 -5 373 404 2 243 657 2 553 510 2 187 882 

* 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 . Trend rastu výberu dane pokračuje z druhého polroka  
minulého roka, kedy výber dane sa medziročne zvyšoval až do mesiaca september 2011.  
V októbri 2011 je zaznamenaný po prvý krát v tomto roku  medziročný pokles výberu dane 
o 4 %. V novembri 2011 sledujeme medziročný nárast výberu dane o 37 %. V decembri 2011, 
kedy boli splatné daňové povinnosti za zdaňovacie obdobie november 2011, sledujeme  
medziročný nárast  výberu dane o 23 %. TOP 30-subjektov s najvyššou hodnotou VDP 
predstavuje 22 %  celkového výberu dane k 31.12.2011. 

     Vývoj nadmerného odpočtu. V januári 2011  pri medziročnom porovnaní sledujeme 
nárast nadmerného odpočtu o 25,3%, vo  februári  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 období sa prejavil 
vplyv legislatívnej zmeny, ktorou sa zvyšovala sadzba dane. Pri medziročnom porovnaní v 
mesiaci apríl 2011 je zaznamenaný   nárast nadmerného odpočtu o 26%, v máji  nárast o 53 
%,  v júni a v júli  nárast o  7 %. V decembri  2011  boli vrátené nadmerné odpočty mesačným 
platiteľom dane za zdaňovacie obdobie september 2011  a  v skrátenej 30 dennej lehote za 
október 2011 a november 2011 tým daňovým subjektom, ktorých nadmerný odpočet bol nižší 
ako 100 tis. eur. Pri medziročnom porovnaní za mesiac december sledujeme  nárast  
nadmerného odpočtu o 8,4 %. Najvyššie nadmerné odpočty boli uplatnené podnikmi 
v elektronickom, automobilovom, energetickom  a oceliarskom priemysle. TOP 30 daňových 
subjektov s najvyššou hodnotou NO predstavuje 47 % celkového uplatneného NO 
k 31.12.2011.  
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Plnenie príjmov ŠR z DPH k 31.12.2011 za daňové úrady v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010                               
                                                                                                            v tis. eur 
 K 31.12.2011 K 31.12.2010 

Spolu       
Predpis                  2 424 023                    2 267 069 

Platba                  2 199 577                       2 243 646                                 

Vlastná daňová povinnosť   
Predpis 

                8 494 774  
                             

7 556 909                                    
Platba 

                  8 419 337  
                                 

7 596 504   
Nadmerný odpočet   
Predpis -6 314 835    - 5 418 370 
Platba                  - 6 240 989              - 5 373 404   

*  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 daň z emisných kvót do ustanovenia §51b.  
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. Polročné  preddavky na daň z emisných kvót na rok 
2011 vo výške jednej polovice predpokladanej dane bolo potrebné  zaplatiť  v lehote 
do 30.6.2011 a do 31.12.2011. 
Plnenie  príjmov štátneho  rozpočtu  z daní z emisných kvót  predstavuje  k 31.12.2011  sumu  
29 438 tis. eur, čo je o 40 042 tis. eur menej, ako je plánované. Rozpočet sa splnil na  
99,02 % . 
 
Spotrebné dane          
 
Plnenie  príjmov štátneho  rozpočtu  zo  spotrebných  daní  predstavuje  k 31.12.2011  sumu  
2 001 698 tis. eur, čo je o 82 935 tis. eur menej, ako je rozpočtované. Plnenie rozpočtu je  na  
96,02 % .    
 
Prehľad plnenia príjmov ŠR zo spotrebných daní k 31.12.2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010                                              
                                                                                                                v tis. eur 
   Obdobie  Rozpočet  

 
Skutočnosť 

 
Skut/ roč.  

% 

K 31.12.2011 2 084 633 2 001 698 96,02 

K 31.12.2010 1 952 150 1 944 969 99,63 

 
V porovnaní s plnením príjmov v predchádzajúcom roku je výber spotrebných daní   
k 31.12.2011  vyšší   o 56 729 tis. eur,  čo predstavuje nárast  výnosu o 3 %.  
V súčasnosti daňová správa participuje na výbere spotrebných daní len na základe 
dobiehajúcich úkonov za obdobie, keď bola správcom spotrebných daní.  
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Plnenie príjmov  ŠR  k 31.12.2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010  za  daňovú a colnú  správu:                                            
                                                                                                                                       v tis. eur 

Spotrebné dane  Daňové úrady Colné úrady 

K 31. 12. 2011   12                    2 001 685 

K 31. 12. 2010   56  1 944 912 

 
 
 
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  31.12.2011 je 346 tis. eur, z čoho daň z prevodu a prechodu         
nehnuteľností predstavuje 319 tis. eur, daň z darovania 9 tis. eur  a daň  z dedičstva 18 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 31.12.2011 je vo výške  129 376  tis. eur. V porovnaní 
s minulým rokom je  výber dane ku koncu decembra 2011  vyšší  o 10 020 tis. eur (o 8%). 
Záporný stav na účte cestnej dane k 31.12.2011 je  vo výške 14 tis. eur, čo  je spôsobené 
časovým posunom pri prevode výnosu cestnej dane do VÚC. 

 
 
 
 
 


