
Plnenie daňových príjmov ŠR k 30.06.2010 
 
 
  V zmysle zákona NR SR č. 497/2009 Z. z. zo dňa 4. novembra 2009 o štátnom  rozpočte na 
rok 2010, sú daňové príjmy rozpočtované vo výške 8 619 863 tis. eur./ 1 K 30.06.2010 predstavujú 
daňové príjmy sumu 3 684 630 tis. eur, čo je plnenie alikvotnej časti rozpočtu na 85,49 % a ročné 
plnenie rozpočtu na 42,75 %. Alikvotna časť rozpočtovaných  príjmov  je prekročená len pri dani 
vyberanej zrážkou o 8 %.  Skutočné  plnenie je o 625 302 tis. eur  nižšie ako bolo  rozpočtované.  
 V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je  plnenie  príjmov k 30.06.2010 nižšie 
o 15 777 tis. eur, t.j. o 0,4 %.  
Prehľad plnenia daňových príjmov k 30.06.2010 je nasledovný :                               v tis. eur 

Rok 2010 Rok 2009 

Plnenie k 30.06.2010 Plnenie k 30.06.2009 
Druh dane 

Rozpočet 

Alikvot. 
časť 
k  

rozpoč. 
Skutočnosť 

% 
plnenia 
rozpoč. 

Rozdiel 
skutoč.- 
alikvot. 

2010 
Rozpočet Alikvot.   

časť  k 
rozpoč. 

Skutočnosť 
% 

plnenia 
rozpoč. 

Daň 
z príjmov FO 139 024 69 512 20 216 29,08 -49 296 39 068 19 534 -81 606 615 x 
Daň 
z príjmov PO 1 786 268 893 134 524 010 58,67 -369 124 2 083 907 1 041 954 1 165 401 111,85 
Dane vyber. 
Zrážkou 146 851 73 426 79 267 107,96 5 841 152 665 76 333 91 052 119,28 

Majetkové 
dane x x 378 x x 522 261 408 156,32 

DPH 4 522 978 2 261 489 2 102 078 92,95 -159 411 3 734 025 1 867 013 1 508 846 80,82 
Spotrebné 
dane 1 993 984 996 992 943 929 94,68 -53 063 1 830 462 915 231 1 001 304 109,40 

Iné dane x x -49 x x -102 -51 -138 270,59 
Dane z medz. 
obch. 28 918 14 459 14 368 99,37 -91 28 117 14 059 14 667 104,33 

Pokuty z DK 1840 920 433 47,06 -487 1 840 920 474 51,52 

Spolu 8 619 863 4 309 932 3 684 630 85,49 -625 302 7 870 504 3 935 252 3 700 407 94,03 

 
   Graf 1 – Medziročné kumulatívne  porovnanie  daňových príjmov podľa  daní                                   v mil. eur 
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Poznámka  /1 V zákone č.497/2009 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 sú  o  106 tis. eur   vyššie  ako celková suma rozpočtu . 
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Pri medziročnom porovnaní  je zaznamenaný rast  na  výnosoch   dane z pridanej hodnoty 
o 39 % ,  naopak  výrazný   medziročný  výpadok o 55 %  je na dani z príjmov právnických 
osôb.    

 
Graf 2 – Medziročné porovnanie daňových príjmov za jednotlivé mesiace                               v mil. eur 
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Z celkového príjmu ŠR,  odviedla  daňová správa  za prvý polrok roka 2010 do štátneho 
rozpočtu  daňové  príjmy vo výške 1 785 mil. eur, čo predstavuje 48,4 % podiel na celkových 
daňových príjmoch ŠR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku  predstavoval   
podiel daňových príjmov ŠR odvedených daňovou správou 51,6 %. Sumu  daní vo výške 
1 900 mil. eur vybrala do ŠR colná správa,  pričom jej podiel na celkových daňových 
výnosoch sa medziročne mierne  zvýšil.  
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 ako aj  nižšou realizáciou vratiek nadmerných odpočtov 
DPH v júni 2010. Daňová správa  v mesiaci jún  zaznamenáva uspokojivý výnos, vzhľadom 
k úhradám mesačných platiteľov za zdaň. obdobie máj a na druhej strane vratkám 
nadmerných odpočtov mesačným platiteľom za zdaňovacie obdobie marec.   
  
Medziročne je výnos dane z pridanej hodnoty  za porovnateľné obdobie vyšší o 593 mil. 
eur, čo predstavuje  39,3% nárast.   
   
      Výber daní do ŠR za  mesiac jún 2010 predstavuje 723 mil. eur a medziročne je vyšší o 
136 mil. eur.  
Výnos DPPO k 30.6.2010  bol   ovplyvnený  preplatkami  na dani po podaní daňových 
priznaní za minulý rok. Daňová povinnosť ( údaje  spracované z  daňových priznaní 
spracovaných  k 13.07.2010) predstavuje   1 530 mil. eur, čo sa prejavilo  v nižšom kladnom 
vyrovnaní dane (  368  mil. eur)  a vyšších nárokoch na vrátenie preplatku na dani ( 547 mil. 
eur).   
Za mesiac jún  sa vrátilo daňovým subjektom na preplatkoch na  DPPO 51 mil. eur ( v máji 
bolo vrátené na preplatkoch  123 mil. eur, v apríli  319 mil. eur).  Suma nedoplatkov za jún  je 
vo výške 141 mil. eur. Júnový  výnos DPPO pozitívne ovplyvnila úhrada vyrovnania dane po 
podaní daňových priznaní za minulý rok,  od platiteľov dane  ktorí mali predĺženú lehotu na 
podanie daňového priznania.  



 3 

             
 
 
Daň z príjmov FO  
 

Celkový výber DPFO k 30.06.2010 je 624 974 tis. eur, pričom  619 565 tis. eur 
predstavoval výnos DPFO zo závislej činnosti a 1 470 tis. eur výnos DPFO z podnikania, z 
inej samostatnej  zárobkovej  činnosti a z  prenájmu. Výnos   od  nerezidentov  bol vo výške  
3 939  tis. eur.  
Stav na účte štátnych príjmov je vo výške 20 216 tis. eur a súvisí s časovým posunom výberu 
dane a realizáciou prevodov podielových daní do obcí a VÚC. K 30.06.2010 bolo z výnosu 
DPFO do rozpočtov obcí a VÚC prevedené  596 224 tis. eur, čo je medziročne nižší prevod 
o 33,7 %. Za mesiac jún 2010 predstavuje realizovaný prevod  výnosu dane z príjmov  
fyzických osôb  do obcí a do VÚC  čiastku  18 132 tis. eur.  
 
Hrubý výnos  z DPFO k30.06.2010 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 

                                              v tis. eur 

 k 30. 06. 2010 k 30. 06. 2009 

Celkom za DPFO  zo závislej činnosti    

Predpis             675 232 812 499  
Platba        619 565  701 810 
Celkom za DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    
Predpis       9 515           130 006  
Platba 5 409       125 967  
Preddavky na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    
Preddavky predpis  40 780                        46 468   
Preddavky platba 38 745              42 708  
Vyrovnanie dane na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu   
Predpis 10 218 111 607  
Platba             10 730 109 439  

 
 
Na výnosoch DPFO z podnikania, vrátane výnosov od nerezidentov bol k 30.6.2010 
zaznamenaný  zostatok vo výške 5 409 tis. eur. Tento  stav  na účte k 30.6.2010  je 
ovplyvnený  vyplácaním zamestnaneckej prémie, ktorá predstavuje sumu vo výške  10 002  
tis. eur  a vyplácaním  daňového bonusu  vo výške  39 565 tis. eur.  
 
 
Daň z príjmov FO zo závislej činnosti  
 

Celkový výnos z  DPFO zo závislej činnosti je v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka nižší o 82 245 tis. eur t.j. o 12 %. Dôvodom nepriaznivého vývoja je pokles 
zamestnanosti a nižší rast priemernej mesačnej mzdy, čo je zapríčinené zmenou 
ekonomického prostredia vplyvom  globálnej hospodárskej krízy. Na výnos DPFO majú 
vplyv aj legislatívne zmeny, konkrétne zavedenie zamestnaneckej prémie. 
Na základe  predbežne spracovaných údajov  z podaných daňových priznaní za zdaňovacie 
obdobie rok  2009 (DPFO typ A),  eviduje daňová správa  daňovú povinnosť vo výške 120 
mil. eur .  Preplatok z vyrovnania  dane  po podaní daňových priznaní je  vo výške 55 mil. eur, 
naopak  suma k úhrade (nedoplatok)  predstavuje 7 mil. eur.         
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 Najvýraznejší medziročný pokles za mesiace 1.-6. 2010 v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka je v odvetviach:  
1. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov ( -11,8 mil. eur ) 
2. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov ( - 10,7 mil. eur) 
3. Výroba textilu  ( -7,3 mil. eur)  
4. Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie ( -6,1 mil. eur)  
5.   Výroba papiera a papierových výrobkov ( -5,3 mil. eur )  
 
 
Na druhej strane v niektorých odvetviach je zaznamenaný  medziročný rast za mesiace  
1.- 6.  2010 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka: 
1. Výroba a spracovanie kovov  (5,3 mil. eur)  
2. Telekomunikácie ( 2,2 mil. eur )  
3. Verejná správa a obrana , povinné sociálne zabezpečenie  (2,1 mil. eur)  
4. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu  ( 1,6 mil. eur) 
5. Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (1,6 mil. eur)  
 
 
 
Daň z príjmov FO z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 

 
Výnos DPFO z podnikania vrátane výnosov od nerezidentov predstavuje  

k 30.06.2010 sumu 5 409 tis. eur, čo je  výrazný medziročný pokles o 120 558 tis. eur (96 %),  
ktorý je spôsobený aj ako už bolo vyššie spomenuté, vyplácaním  zamestnaneckej prémie 
a daňovým bonusom vo výške cca 50 mil. eur. Platby preddavkov na daň sú v porovnaní 
s minulým rokom  nižšie o 9,3 %. Platby z vyrovnania dane po podaní daňového priznania 
zaznamenali výrazný pokles o 90,2 %  oproti rovnakému obdobiu minulého roku .  
Na základe  predbežne spracovaných údajov  z podaných daňových priznaní za zdaňovacie 
obdobie rok  2009 (DPFO typ B),  eviduje daňová správa  daňovú povinnosť vo výške 1 401 
mil. eur .  Preplatok z vyrovnania  dane  po podaní daňových priznaní je  vo výške 81 mil. eur, 
naopak  suma k úhrade (nedoplatok)  predstavuje 114 mil. eur.         
Napriek zvyšovaniu počtu podaných daňových priznaní, (čo má priamy dopad na  zvyšovanie 
administratívnej náročnosti pri ich  spracovaní),  dochádza medziročne k zníženiu  priznanej 
daňovej povinnosti na agregátnej úrovni a  k nižšiemu výnosu dane z príjmov FO.  
 
Najvýraznejší medziročný pokles za mesiace  1.-6. 2010 v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka je v odvetviach:  
1. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov ( -11,2 mil. eur ) 
2. Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov ( - 11,1 mil. eur) 
3.  Špecializované stavebné práce  ( - 8,9 mil. eur) 
4.  Právne a účtovnícke činnosti  ( -6,1 mil. eur)  
5.  Činnosti v oblasti nehnuteľností (- 5, 2 mil. eur )  
Na druhej strane v niektorých odvetviach je zaznamenaný  medziročný rast za mesiace  
1.- 6.  2010 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka: 
 
1.Výroba  počítačových, elektronických a optických výrobkov   (0,6 mil. eur)  
2. Informačné služby ( 0,05  mil. eur )  
3. Činnosti členských organizácií  ( 0,04 mil. eur)  
4.  Sociálna práca bez ubytovania   (0,03 mil. eur) 
5.  Starostlivosť v pobytových zariadeniach  ( 0,02 mil. eur) 
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Daň z príjmov PO 
 
 
     Príjem ŠR z dane z príjmov PO k 30.06.2010 je 524 010 tis. eur, čo predstavuje  plnenie 
alikvotnej časti  ŠR na  58,67 % a  ročné plnenie príjmov ŠR na 29,34 %. Skutočné plnenie 
ŠR oproti alikvotnej časti rozpočtu je nižšie o 369 124 tis. eur. Prevod  podielu  zaplatenej 
dane na osobitné účely bol ku koncu júna 2010 vo výške 21 977 tis. eur. Výnos daní 
z príjmov platných do roku 1992 predstavuje sumu  63 tis. eur. 
Príjem ŠR na DPPO medziročne poklesol o 641 391 tis. eur  t.j. o 55 % , pričom  prevod 
asignácie 2 %, ktorý znižuje príjem ŠR,  bol medziročne nižší o 8 169  tis. eur. 
 
 
 
Hrubý výnos dane  z DPPO k 30.06.2010 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009   
                                                                                                                                                                     v tis. eur 

 k 30. 06. 2010 k 30. 06.2009 

Celkom za DPPO – sídlo v tuzemsku 
                              - sídlo v cudzine 

    

Predpis                               527 155 1 179 411  
Platba                              545 925 1 195 490  
Preddavky DPPO – sídlo v tuzemsku 
                               - sídlo cudzine 

  

Predpis 711 515  898 026  
Platba 753 080  934 864     
Vyrovnanie dane DPPO – sídlo v tuzemsku 
                                          - sídlo cudzine 

  

Predpis -207 070 277 901  
Platba                               -209 448                     258 093  

 
Graf 2 – medziročné porovnanie výnosov z DPPO za jednotlivé mesiace                                             v mil. eur 
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Výnos dane z príjmu PO  zaznamenáva  medziročne nepriaznivý  vývoj,  kedy výber dane 
k 30.6. 2010    prepadol  o 649 565 tis. eur, čo je pokles  o 54 %.  Na úhradách sa podieľali 



 6 

platby  vyrovnania dane vo výške  -209 448  tis. eur a platby preddavkov vo výške  753 080 
tis. eur. Platby preddavkov sú  medziročne nižšie o 19 %. Platby z vyrovnania dane po podaní 
daňových priznaní sa  prepadli o 181%.   
 
Dôvody medziročného  výpadku pri dani z príjmov právnických osôb sú nasledovné: 

- zhoršené  hospodárenie v roku 2009 v súvislosti s hospodárskou krízou ( čo sa už 
čiastočne premietlo do zníženia platenia preddavkov v minulom roku (cca 416 mil. 
eur) –  tento aspekt  pre tento rok bol pozitívom) , 

-  legislatívna zmena v  zákone o dani z príjmov ( § 49, ods. 3), na základe ktorého za 
zdaňovacie obdobie 2009, majú daňové subjekty možnosť na základe oznámenia,  
predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania ( tým aj zaplatenie dane). Ide o 12 % 
daňovníkov ( medziročne vzrástol počet právnických osôb, ktorí si uplatnili možnosť 
predĺženia lehoty na podanie DP o 589 %)  

V nadväznosti na legislatívnu zmenu je možné predpokladať dorovnanie vyrovnania dane od 
tých daňových subjektov, ktorí majú daňovú povinnosť. Negatívny vývoj  by sa prehĺbil 
v prípade, že  v nasledujúcich mesiacoch nebude uhradená očakávaná suma vyrovnania dane 
po podaní daňových priznaní  v odloženej lehote, a to z dôvodu hlbšieho medziročného 
prepadu ako bol prognózovaný v rozpočtovanom príjme právnických osôb pre rok 2010. 
Negatívne očakávania sú v tejto súvislosti u významných daň. subjektov v pôsobnosti DÚ 
VDS, kde sa očakáva  preplatok na dani.  
 
 
 
Na základe  predbežne spracovaných údajov, ktoré sú  čerpané  z podaných daňových 
priznaní za zdaňovacie obdobie rok  2009 k DPPO, eviduje daňová správa  daňovú povinnosť 
vo výške 1 530 mil. eur .  Preplatok z vyrovnania  dane  po podaní daňových priznaní je  vo 
výške 547 mil. eur, naopak  suma k úhrade (nedoplatok)  predstavuje 368 mil. eur.  Za mesiac 
jún  sa vrátilo daňovým subjektom na preplatkoch na DPPO 51 mil. eur ( v máji bolo vrátené 
na preplatkoch  123 mil. eur, v apríli  319 mil. eur).  Suma nedoplatkov za jún  je vo výške 
141 mil. eur.       
 
 
Najvyšší medziročný nárast príjmov za prvý polrok roku 2010 v porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka je zaznamenaný u odvetví: 

1. Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie  ( o 32,3 mil. eur )  
2. Dodávka elektriny, plynu, pary  a studeného vzduchu ( o 29,7 mil. eur)  
3. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (o 27,8 mil. eur) 
4. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov ( 22,6 mil. eur )    
5. Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov    (o 4,1 mil. eur)  

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

1. Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia  (-164,8 mil. eur ) 
2. Veľkoobchod okrem motorových vozidiel (-112,1 mil. eur )  
3. Maloobchod okrem motorových vozidiel ( o -93,7 mil. eur)   
4. Pozemná doprava a doprava potrubím  ( o -74,9 mil. eur)  
5. Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie  (  -52,6 mil. eur) 

 
 
 



 7 

Daň z príjmov vyberaná zrážkou 
 
     V absolútnej čiastke  je k 30.06.2010 výber dane  vo výške 79 267 tis. eur, čo predstavuje 
ročné plnenie príjmov na  54 % a plnenie alikvotnej časti rozpočtu na 108 %.  
Oproti  rozpočtu plánovaných príjmov je skutočné plnenie vyššie o 5 840 tis. eur.    
V porovnaní s rokom 2009 je plnenie  príjmov u tejto dane nižšie  o 11 786 tis. eur ( o 13%).  
Jedným z dôvodov poklesu je veľmi nízka úroveň úrokových sadzieb na bankovom trhu, 
ktorá má dlhodobo klesajúci trend.  
 
Plnenie príjmov ŠR z dani z príjmov vyberanej zrážkou k  30.06.2010  v porovnaní s rovnakým obdobím roka 
2009 
                                                                                 v  tis. eur 

Celkom daň vyberaná zrážkou k 30. 06. 2010 k 30. 06.2009 
Predpis     78 660                             90 912  
Platba                                78 874                                           91 052  

 
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 30.06.2010 čiastku  2 102 078 tis. eur. Alikvotna 
časť rozpočtu  sa plní na 92,95 %. Skutočné plnenie je o 159 411 tis. eur nižšie ako je podiel 
alikvotnej časti rozpočtu.  
 
Prehľad plnenia rozpočtových  príjmov ŠR z DPH k 30.06.2010 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009
                            v tis. eur 

 
Obdobie 

Rozpočet Alikvotna časť 
 rozpočtu  

 

Skutočnosť Skut. / alikvot. 
% 

Plnenie + 
Neplnenie - 

K 30. 06. 2010 4 522 978           2 261 489  2 102 078 92,95                  -159 411 

K 30. 06. 2009 3 734 025 1 867 013      1 508 846 80,81 -358 167 

 
 
Medziročne je výnos dane z pridanej hodnoty za porovnateľné obdobie  vyšší  o 593 232 
tis. eur, čo predstavuje  nárast o 39,3 %.  
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 30. 06. 2010 1 160 571 941 507 
k 30. 06. 2009 761 995 746 851 
Rozdiel 398 576  194 656 

(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  júna 2010 medziročný nárast o 52 %, colné úrady zaznamenávajú  
medziročný  nárast  o 26 %.   
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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 

 Daňové úrady 
+ colné úrady       

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

K 30.06.2009 3 706 078 -2 944 082 761 995 1 508 846 

 
Nepriaznivá ekonomická situácia sa prejavila  poklesom výroby u veľkých daňových 
subjektov, na ktorých sú napojení tuzemskí dodávatelia a teda znížením aj domácej 
produkcie. Táto skutočnosť sa odrazila na nižšom medziročnom výbere DPH daňovou 
správou. Pozitívom zostáva 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 vyšší  o 52 %.  Zároveň  je zaznamenaný  15 %  
medziročný  pokles  u vrátených NO.  Vzhľadom k tomu, že  zmena   ekonomickej situácie  
sa  okamžite   prejaví  na vývoji výnosov  DPH, táto skutočnosť môže indikovať  oživenie 
ekonomiky  a pozitívnu  predikciu  ďalšieho vývoja.          
 
 
 
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 564 586 -427 139 137 447 539 240 -490 511 48 728 175 102 144 263 
Spolu 3 669 014 -2 508 443 1 160 571 3 706 078 -2 944 082 761 995 943 929 746 851 

 
* 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 súvisí so zhoršujúcou sa 
hospodárskou situáciou v súvislosti s dopadmi globálnej finančnej a hospodárskej krízy na 
ekonomiku SR.  V januári 2010,  kedy boli splatné daňové povinnosti  mesačných platiteľov 
dane  za obdobie december 2009 a IV. štvrťrok 2009, bol evidovaný medziročný pokles 
výberu dane  o 5,19 %. Vo februári 2010,  kedy boli splatné daňové povinnosti mesačných 
platiteľov dane za obdobie január 2010  sme opätovne zaznamenali medziročný pokles výberu 
dane 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 
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%. V mesiaci jún 2010, kedy  boli splatné daňové povinnosti za zdaňovacie obdobie  máj 
2010, sledujeme medziročný rast výberu dane o 4,7 %.  
 Z pohľadu nadmerných odpočtov sa v roku  2009 na základe legislatívnej zmeny, novelou  
zákona č.83/2009 Z. z. o DPH, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH 
v znení neskorších predpisov účinnej od 1.4.2009 ( ďalej len novela č. 83/2009 zákona 
o DPH), zmenili podmienky na vrátenie NO. Od júna 2009 dochádza po prvýkrát 
k súbežnému vráteniu NO z dvoch zdaňovacích období. Okrem štandardne vráteného NO za  
predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa poukazuje NO v skrátenej 30  dennej lehote za bežné 
zdaňovacie obdobie. V januári  2010  boli vrátené nadmerné odpočty mesačným platiteľom 
dane za zdaňovacie obdobie  október 2009 a v skrátenej 30 dennej lehote za november 2009. 
Výška nadmerného odpočtu v tomto mesiaci bola v porovnaní s priemerným mesačným NO 
roku 2009 ( -440 210 tis. eur)  nižšia o 22 674 tis. eur. t.j. o 5 %. Medziročné porovnanie 
skresľuje skutočnosť, že 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.   
 
 
 
 
Plnenie príjmov ŠR z DPH k 30.06.2010 za daňové úrady v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 

                                                                                                                                       v tis. eur 

 K  30. 06.2010 k 30.06.2009 

Spolu       
Predpis                                 1 150 027 844 857  
Platba                                  1 160 566  761 996  
Vlastná daňová povinnosť   
Predpis            3 649 126                     3 693 899   
Platba                     3 662 430   3 697 667  
Nadmerný odpočet   
Predpis   -  2  606 713 -2 875 816 
Platba                                 -   2 508 443 -2 944 082  

*  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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K zníženiu objemu  nadmerných odpočtov resp. daňovej povinnosti prispela uvedená 
legislatívna úprava zákona o DPH, na základe ktorej sa viac zdaniteľných osôb so sídlom, 
miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky 
a organizačne ("člen skupiny"), môže považovať za jednu zdaniteľnú osobu ("skupina") a to 
tým, že členovia skupiny si navzájom vykompenzujú nadmerný odpočet, resp. daňovú 
povinnosť a následne podajú spoločné daňové priznanie s výsledným stavom voči ŠR.  
 
 
Spotrebné dane          
 
 
Plnenie  príjmov štátneho  rozpočtu  zo  spotrebných  daní  predstavuje  k 30.06.2010  sumu  
943 929 tis. eur, čo je o 53 063 tis. eur menej , ako je plánované. Alikvotna časť rozpočtu sa 
plní na 94,68 %.  
 
Prehľad plnenia príjmov ŠR zo spotrebných daní k 30.06.2010 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009                                              
                                                                                                                v tis. eur 
   Obdobie  Rozpočet  

 
Allikvotna 
časť  

 

Skutočnosť 
 

Skut./ alikvot. 
% 

Skut/ roč.  
% 

K 30. 06.2010         1  993 984 996 992 943 929 94,68 47,34 

K 30. 06.2009 1 830 462 915 231 1 001 304 109,40 54,70 

 
V porovnaní s plnením príjmov v predchádzajúcom roku je výber spotrebných daní 
k 30.06.2010  nižší  o 57 375 tis. eur,  čo predstavuje  6 %  medziročný pokles výnosu.  
V roku 2010 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.  
 
Plnenie príjmov  ŠR  k 30.06.2010 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2009 za  daňovú a colnú  správu:                                            
                                                                                                                                        v tis. eur 

Spotrebné dane  Daňové úrady Colné úrady 

K 30. 06. 2010   42 943 886 

K 30. 06. 2009 91 1 001 213 

 
 
 
 
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  30.06.2010 je 378 tis. eur, z čoho daň z prevodu a prechodu         
nehnuteľností    predstavuje  337 tis. eur,  daň  z dedičstva 12 tis. eur  a  daň z darovania     
29 tis. eur. 
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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.  
Výber dane z motorových vozidiel k 30.06.2010 je vo výške  76 153 tis. eur. Tento výnos je 
evidovaný na mimorozpočtovom účte. V porovnaní s minulým rokom  je výber dane ku 
koncu júna 2010  nižší  o 3 055 tis. eur.  Záporný stav na účte cestnej dane k 30.06.2010  vo 
výške 49 tis. eur  je spôsobený časovým posunom pri prevode výnosu cestnej dane do VÚC. 

  
 
 
 
 
 


