
 

 Plnenie daňových príjmov ŠR k 30.06.2012 
 
 
   
V zmysle  zákona č.511/2011 Z. z o štátnom  rozpočte na rok 2012 sú daňové príjmy rozpočtované vo 
výške 9 227 852 tis. eur / 1.   
  K 30.06.2012 predstavujú daňové a colné príjmy sumu 4 039 620 tis. eur, čo je plnenie 
alikvotnej časti rozpočtu na 87,55%. Ročný rozpočet je plnený na 43,78%. Skutočné  plnenie je 
o 574 306 tis. eur  nižšie ako alikvotna časť rozpočtu (rozumie sa matematický prepočet 6/12 ročného 
rozpočtu). Alikvotnu  časť rozpočtovaných príjmov  nedosahujú  výnosy u všetkých druhov daňových 
príjmov okrem  dane  vyberanej zrážkou.  
  V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je  plnenie  príjmov k 30.06.2012 nižšie   
o 73 017 tis. eur  (1,8 %), pričom ročný rozpočet je medziročne navýšený o 5 %.  Stav medziročného 
zníženia  výberu daňových príjmov  o 1,8 % nie je  dobrým signálom pre naplnenie daňových príjmov.  
 
 
 
 Prehľad plnenia rozpočtovaných daňových príjmov k 30.06.2012 za finančnú správu :                          v tis. eur  

Rok 2012 Rok 2011 

Plnenie k 30.06.2012 Plnenie k 30.06.2011  
 

Druh dane Rozpočet 

Alikvotna 
časť 
k  

rozpočtu. 
Skutočnosť 

% 
plnenia 

Alik. časti  

Rozdiel 
skutoč.- 
alikvot. 

2012 
Rozpočet 

Alikvotna 
časť 
k  

rozpočtu 

Skutočnosť 

% 
plnenia 
alik.čas

ti  
Daň 
z príjmov FO 227 388 113 694 52 413 46,10 -61 281 110 872 55 436 -3 106 x 
Daň 
z príjmov PO 1 866 543 933 272 898 913 96,32 -34 359 1 672 937 836 469 827 383 98,91 
Dane vyber. 
Zrážkou 167 261 83 631 95 785 114,53 12 155 145 994 72 997 79 010 108,24 
Majetkové 
dane x x 209 x x x x 208 x 

DPH 4 817 988 2 408 994 2 016 595 83,71 -392 399 4 668 006 2 334 003 2 222 553 95,22 
Spotrebné 
dane 2 063 303 1 031 652 949 470 92,03 -82 182 2 084 633 1 042 317 950 549 91,20 
Cestná daň-
dobeh x x 29 x x x x 21 x 
Dane z medz. 
Obchodu 40 667 20 334 15 081 74,17 -5 253 33 908 16 954 20 419 120,44 
 Iné (dane  
z emis. kvót)  43 843 21 922 10 960 50,00 -10 962 69 480 34 740 15 206 x 

Pokuty z DK 859 430 164 38,18 -266 895 448 394 88,04 

Spolu 9 227 852 4 613 926 4 039 620 87,55 -574 306 8 786 725 4 393 363 4 112 637 93,61 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
Poznámka  /1 V zmysle zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 sú do daňových príjmov 
zahrnuté aj dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti (106 tis. eur), ktoré daňová správa 
nesleduje a nie sú predmetom tejto analýzy.  
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Graf 1 – Medziročné porovnanie vybraných  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 8,71 %, na dani vyberanej zrážkou o 21,52 %, 
naopak medziročný výpadok sledujeme na DPH o 9,27% a nepatrný výpadok  na  
spotrebných daniach  o 0,11 % .  
 
 
Graf 2 – Medziročné  porovnanie  daňových príjmov za jednotlivé mesiace        v mil. eur 
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Pri medziročnom porovnaní  daňových príjmov  podľa mesiacov sledujeme v mesiaci január 
2012 nárast o  31%, naopak v mesiaci február 2012  pokles o  30% , v marci 2012  pokles  o   
19% , v apríli nárast o  58% ,  v máji pokles o  44% a v mesiaci jún pokles o 19%.    
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V mesiaci jún 2012, boli do štátneho rozpočtu vybraté príjmy vo výške 747 181 tis. eur. V  
medziročnom porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sledujeme výrazný pokles 
príjmov o  19 %. Medziročný výpadok zaznamenávame na DPH. DPH odvedená do ŠR  
v mesiaci jún predstavuje sumu 291 480 tis. eur, z toho daňová správa odviedla  do ŠR sumu 
75 051 tis. eur a 216 429 tis. eur vybrala do ŠR colná správa. Daňová správa vybrala  
v mesiaci jún  na DPH čiastku   609 710 tis. eur a vrátila daňovým subjektom ( uplatnený  
nadmerný odpočet) sumu daní vo výške 534 659 tis. eur. 
Pozn.: údaje k DPH  (v roku 2012  výber dane a  nadmerný odpočet za DS)  predstavujú  
hotovostné platby kreditu  a debetu  na účtoch štátnych príjmov, sú získané  z denných stavov  
na účte Štátnej pokladnice, z dôvodu absencie mesačných  uzávierok daňovej správy.   

Finančná správa vybrala k 30.06.2012 sumu daní vo výške 4 039 620 tis. eur a pri 
medziročnom porovnaní  je výber daní  nižší  o 1,8 %.   
Z celkového príjmu ŠR odviedla daňová správa ku koncu júna 2012 do štátneho rozpočtu  
daňové  príjmy vo výške 1 795 649  tis. eur, čo predstavuje 44,45 % podiel na celkových 
daňových príjmoch ŠR. Colná správa za I. polrok 2012 odviedla  do štátneho rozpočtu 
čiastku  2 243 970  tis. eur, čo zodpovedá podielu 55,55%.  
 
 
Daňová sekcia vyberá aj dane, ktoré nie sú príjmom štátneho rozpočtu,  ale sú príjmom VÚC 
a obcí.  Suma vybratých daní z príjmov fyzických osôb, ktorá bola poukázaná VÚC a obciam 
za I.  polrok 2012  je vo výške 788 518 tis. eur. Výnos dane  z motorových vozidiel, ktorej 
správu  zabezpečuje daňová sekcia,  je rovnako príjmom VÚC  a k 30.06. 2012 bola  VÚC 
poukázaná suma daní vo výške  77 207  tis. eur.  
 
 
 
Colná sekcia rovnako okrem príjmov, ktoré plynú do ŠR, vyberá aj príjmy  do rozpočtu 
Európskeho  spoločenstva, kde bola  odvedená čiastka 44 572 tis. eur. Ďalej Štátnym 
hmotným rezervám boli vybrané a odvedené finančné prostriedky na poplatkoch 
s nakladaním s núdzovými zásobami v objeme 24 462 tis. eur. 
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Plnenie daňových príjmov za daňovú správu 
Plnenie daňových príjmov  štátneho rozpočtu za daňovú správu za prvých šesť mesiacov 
dosiahol 80,21%  alikvotnej časti rozpočtovaných príjmov, pričom  príjmy v porovnaní 
s rokom 2011 klesli o 443 100  tis. eur . 
Prehľad daňových príjmov za daňovú správu k 30.06.2012                                                                       v tis. eur 
 
Druh príjmu 

Rozpočet 
na rok 2012  

Alikvot. časť  
rozpočtu    /1                           

Skutočnosť            
k 30.06.2012 

% plnenia 
alikvot. časti  

rozpočtu  

Dane z príjmov, ziskov a kapitálu 2 261 192 1 130 596 1 047 112 92,62 

Daň z príjmov FO ponížená o prevody 227 388 113 694 52 413 46,10 

Daň z príjmov FO 1 790 457 895 229 840 931 93,93 

Z toho : zo závislej činnosti     807 945  

      z podnikania a inej SZČ     35 460  

      nerezid. osôb zo zdrojov na území SR     3 910  

      prevod FO  na verejnoprospešný účel     -6 384  

      Prevod DPFO do obcí a VÚC     -788 518  

Daň z príjmov PO 1 866 543 933 272 898 913 96,32 

Z toho: so sídlom v tuzemsku     881 609  

             so sídlom v cudzine     33 753  

             dane z príjmov platné do r.1992     18   

             prevod PO na verejnopros.účel     -16 467   

Dane z  príjmov vyberané zrážkou 167 261 83 631 95 785 114,53 

 Daň z majetku – dobeh     209   

 Daň z pridanej hodnoty 2 171 605 1 085 803 737 173 67,89 

 Spotrebné dane     3   

Cestná daň     29   

 Pokuty z daňovej kontroly   859 430 164 38,14 

Iné dane ( dane z emisných kvót) 43 843 21 922 10 960 50,00 

Spolu:  4 477 499 2 238 750 1 795 649 80,21 
 
Pozn.  /1 pod alikvotnou  časťou  rozpočtu sa rozumejú  6 /12 ročného  rozpočtu   
           /2 zahŕňa aj staré dane platné do roku 1992  
Vývoj daňových príjmov k 30.6.2012 vybraných daňovou správou je ovplyvnený 
nepriaznivým vývojom  u dani z pridanej hodnoty, u  dani z príjmov právnických a u dani z 
príjmov fyzických osôb. K 30.6.2012 sledujeme nižšie plnenie výnosu dane z pridanej 
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hodnoty, kedy daňová správa odviedla do ŠR príjmy vo výške  737 170 tis. eur, z toho vratky 
nadmerných odpočtov DPH boli vo výške 3 187 138 tis. eur a výber dane bol vo výške   
3 924 308 tis. eur. V júni 2012 boli vrátené nadmerné odpočty mesačným platiteľom za 
zdaňovacie obdobie marec  2012 a v skrátenej 30- dennej lehote za apríl 2012. TOP 30- 
daňových subjektov s najvyššou hodnotou NO predstavuje 83 % celkového nadmerného 
odpočtu k 30.6.2012 
Daňová správa vyberá daňové príjmy, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu a zároveň  
zabezpečuje aj správu a výber daní, ktoré prevádza do rozpočtov obcí a VÚC.  

Plnenie príjmov za colnú správu 
Colná správa za obdobie prvého polroka  2012 vybrala do štátneho rozpočtu čiastku 
 2 243 970 tis. eur oproti alikvotnej časti rozpočtu (6/12 ročného rozpočtu) 2 375 172 tis. eur, 
čo zodpovedá plneniu na 94,48 %. Neplnenie alikvotnej časti rozpočtu spôsobil  hlavne : 
nižšie výbery na cle ako aj ostatných príjmoch, na spotrebných daniach  a ani vyššie plnenie 
DPH neeliminovalo splnenie alikvotnej časti  rozpočtu. Index 2012/2011 bol 101,91 %. 
Okrem uvedenej výšky príjmov, ktorá bola za colnú oblasť vybraná do štátneho rozpočtu, 
bola do rozpočtu Európskeho  spoločenstva odvedená čiastka 44 572 tis. eur. Ďalej Štátnym 
hmotným rezervám boli vybrané a odvedené finančné prostriedky na poplatkoch 
s nakladaním s núdzovými zásobami v objeme 24 462 tis. eur. 
 
  Prehľad colných a daňových príjmov za Colnú správu k 30.6.2012                                        v tis. eur 
 
Druh príjmu 

Rozpočet na 
rok 2012  

Alikvotna časť  
rozpočtu    /1                           

Skutočnosť                                           
k 30.06.2012 

% plnenia 
alikvotnej časti  

Daň z pridanej hodnoty 2 640 057 1 320 029 1 279 422 96,92 

Spotrebné dane  spolu  2 061 944 1 030 972 949 467 92,09 
Z toho :       spotrebné dane  z 
minerálnych olejov 1 102 759 551 380 497 066 90,15 

spotrebné dane  z liehu 198 669 99 335 98 091 98,75 

spotrebné dane  z piva 56 832 28 416 25 287 88,99 

spotrebné dane z vína 3 792 1 896 2 067 109,02 
spotrebné dane z tabakových  
výrobkov 652 286 326 143 302 567 92,77 

spotrebné dane z elektriny 15 939 7 970 8 929 112,04 

spotrebné dane z uhlia 2 552 1 276 599 46,94 
spotrebné dane zo zemného 
plynu 29 115 14 558 14 862 102,09 
Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií  48 343 24 172 15 081 62,39 
Z toho :    Clo  

40 658 20 329 14 912 73,35 
                 Ostatné príjmy  /2 

7 685 3 843 279 7,26 

Príjem  ŠR celkom 4 750 344 2 375 172 2 243 970 94,48 
Pozn.  /1  Pod alikvotnou  časťou rozpočtu sa rozumejú  6/12 ročného rozpočtu  
          /2  Ostatné príjmy zahŕňajú  ostatné  príjmy, dovozná prirážka, pokuty a penále VPS, iné nedaňové príjmy 

 
Príjmy z DPH za colnú správu. Do rozpočtu boli vybraté finančné prostriedky v sume   
1 279 422 tis. eur, čo predstavuje plnenie alikvotnej časti  u tohto druhu príjmu  na  96,92 %. 
Index 2012/2011 bol 103,94 %. 
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Vyšší  medziročný výber DPH colnou správou bol ovplyvnený vyšším výberom DPH pri 
dovoze od spoločností ako napr SLOVNAFT, a.s.  a Foxconn Slovakia, spol. s r.o. a DHL 
Logistics Slovakia, spol. s.r.o. Treba však poznamenať, že v samotnom mesiaci máj a jún 
u spoločnosti SLOVNAFT, a.s.  došlo k poklesu výberu finančných prostriedkov oproti máju 
a júnu 2011. 
 Príjmy spotrebnej dane za colnú správu. Do rozpočtu boli vybraté finančné prostriedky zo 
spotrebných daní vo výške 949 467 tis. eur  t.j. plnenie alikvotnej časti rozpočtu je  na  
 92,09 %.   Index 2012/2011 bol 99,89 %. 
Neplnenie u tohto druhu príjmu spôsobili hlavne nižšie výbery finančných prostriedkov oproti  
rozpočtu: spotrebné dane z minerálneho oleja, spotrebné dane z liehu, spúotrebné dane z piva, 
spotrebné dane z tabakových výrobkov  a spotrebné dane z uhlia. 
Príjmy z cla za hodnotené obdobie boli vybraté vo výške 14 912 tis. eur, čo predstavuje 
plnenie na 73,35 %. Výber z cla pozostáva z 25 % podielu TVZ, ktorý činil 14 857 tis. eur 
a z dobehu vymeraného cla pred 1.5.2044 v objeme 55 tis. eur. Neplnenie bolo spôsobené 
vysoko stanoveným rozpisom rozpočtu na rok 2012, pričom sa nebralo do úvahy  
nadobudnutie účinnosti dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou od 1.7.2011. 
 
 
Analýza plnenia daňových príjmov ŠR podľa daní 
 
Daň z príjmov fyzických osôb  

 
Celkový výber DPFO k 30.06.2012 je 847 315 tis. eur, pričom 807 945  tis. eur 

predstavoval výnos DPFO zo závislej činnosti,  35 460 tis. eur výnos DPFO z podnikania, z 
inej samostatnej  zárobkovej  činnosti a z  prenájmu. Výnos   od  nerezidentov  bol vo výške    
3 910 tis. eur.  
Stav na účte štátnych príjmov vo výške 52 413  tis. eur  súvisí s časovým posunom výberu 
dane a realizáciou prevodov podielových daní do obcí a VÚC. K 30.06.2012 bolo z výnosu 
DPFO do rozpočtov obcí a VÚC prevedené 788 518 tis. eur, čo predstavuje  medziročný 
nárast  o 7%.  
 
Hrubý výnos  z DPFO k 30.06.2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011                          v tis. eur 

 k 30. 06.2012 k 30. 06.2011 

Celkom za DPFO  zo závislej činnosti    

Predpis/ * x  780 062 
Platba 807 945 728 427 
Celkom za DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    
Predpis/* x  19 939                  
Platba 39 370 15 214 

/* suma predpisu z daňového informačného systému  nie je k dispozícii 
 
Daň z príjmov FO  zo  závislej činnosti je medziročne vyššia o 79 518 tis. eur , čo predstavuje 
nárast o 11 %. Daň z príjmov FO z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti výnos 
DPFO z podnikania vrátane výnosov od nerezidentov predstavuje k 30.06.2012  sumu vo 
výške  39 370  tis. eur, čo je medziročne vyššie o 159 %.   
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Daň z príjmov právnických osôb 

 
Príjem ŠR z dane z príjmov PO k 30.06.2012 je 898 913 tis. eur, čo predstavuje  

plnenie alikvotnej časti  ŠR na  96,32 %. Príjem ŠR na dani z príjmov PO  je oproti alikvotnej 
časti rozpočtu  nižší o 34 359 tis. eur. Príjem ŠR z DPPO medziročne vzrástol o 71 529 tis. 
eur. 
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  
v mesiaci  január  výrazný nárast o 49, 8 % , vo februári pokles o 7,5 %, v marci pokles 
o 35% a v apríli výrazný nárast o 145 % čo bolo spôsobené z dôvodu nefunkčného 
informačného systému nevrátením cca 85 % ( 155 mil. eur ) preplatkov  a v máji naopak  
pokles o  142 %, čo  súvisí s  vrátením  cca 85%  ( 155 mil. eur) preplatkov na dani, ktoré boli 
z dôvodu nefunkčnosti systému poukázané  až v mesiaci  máji 2012. V mesiaci jún 2012 pri 
medziročnom porovnaní dane z príjmov právnických osôb sledujeme pokles o 32 %.  
 
Hrubý výnos dane  z DPPO k 30.06.2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011                       v tis. eur 

 k 30. 06.2012 k 30. 06.2011 

Celkom za DPPO – sídlo v tuzemsku 
                              - sídlo v cudzine 

    

Predpis/* x                                                   900 046  
Platba 915 362                                               845 071                                                                          

/* suma predpisu z daňového informačného systému  nie je k dispozícii 
 
Výnos dane z príjmu PO zaznamenáva  medziročný nárast, kedy  výber dane k 30.06.2012 
vzrástol  o 70 291  tis. eur t.j. o 8 %. 
Daň z príjmov vyberaná zrážkou 
    
Výber dane je v absolútnej čiastke k 30.06.2012  vo výške 95 785 tis. eur, čo predstavuje 
plnenie alikvotnej časti rozpočtu na 114,53 %. Oproti alikvotnej časti plánovaných príjmov je 
skutočné plnenie vyššie o 12 155 tis. eur. Pozitívny  vývoj súvisí s odvodom zrážkovej dane, 
ktorá bola splatná v januári. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je plnenie  
príjmov u tejto dane vyššie  o 16 775 tis. eur  (o 21,23 %).  
Plnenie príjmov ŠR z dani z príjmov vyberanej zrážkou k  30.06.2012  v porovnaní s rokom 2011 
                                                                                    v  tis. eur 

Celkom daň vyberaná zrážkou k 30. 06. 2012 k 30. 06.2011 
Predpis/*                                     x                                                      78 908       
Platba                                 95 785                79 010                   

/* suma predpisu z daňového informačného systému nie je k dispozícii  
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Daň z pridanej hodnoty 
 
Plnenie príjmov ŠR z  DPH predstavuje k 30.06.2012 čiastku  2 016 595 tis. eur. Alikvotna 
časť rozpočtu  sa plní na 83,71 %. Skutočné plnenie je o 392 399 tis. eur nižšie  ako je podiel 
alikvotnej časti rozpočtu.  
 
Prehľad plnenia rozpočtových  príjmov ŠR z DPH k 30.06.2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011                                
                                                                   v tis. eur 

 
Obdobie 

Rozpočet Alikvotna časť 
 rozpočtu /* 

 

Skutočnosť Skutočnosť / 
alikvot. 

% 

Plnenie + 
Neplnenie - 

K 30. 06. 2012 4 817 988 2 408 994 2 016 595 83,71                 -392 399 

K 30. 06. 2011 4 668 006 2 334 003 2 222 553 95,22                -111 450 
Pozn.  /* Pod alikvotnou  časťou  rozpočtu sa rozumejú 6 /12 rozpočtu   
  
     
Medziročne je výnos dane z pridanej hodnoty za porovnateľné obdobie nižší o 205 958 tis. 
eur, čo predstavuje  pokles o 9%.  
 
 
Na plnení príjmov ŠR za porovnateľné obdobia rokov 2012 a 2011 sa podieľa daňová a colná správa 
nasledovne:                                                                                             v tis. eur 

Obdobie Daňové úrady Colné úrady 
 

k 30. 06. 2012 737 173 1 279 422 
k 30. 06. 2011 991 618 1 230 935 
Rozdiel –254 445 48 487 

(suma vykazovaná za daňové úrady obsahuje výnos  DPH včítane splátok dane z minulých rokov) 
 
Daňové úrady  zaznamenávajú ku koncu júna 2012 medziročný pokles  o 26 % daňového 
výnosu DPH, ktorý je príjmom ŠR.  
Colné úrady  zaznamenávajú  ku koncu júna 2012 medziročný  rast o 4 % daňového výnosu.  
Do rozpočtu boli k 30.06.2012  vybraté finančné prostriedky v sume 1 279 422 tis. eur, čo 
predstavuje plnenie alikvotnej časti   na  96,69 %. 
 
Výber vlastnej daňovej povinnosti a vrátené  NO sa na celkovom plnení ŠR z DPH podieľali nasledovne:    

Kredit  
(Výber dane) 

Debet  
(NO) 

Saldo za        Colné úrady  Daňové úrady Obdobie  

daňovými 
úradmi 

spolu DÚ daňové úrady   + colné úrady      

K 30.06.2012 3 924 308 -3 187 138 737 170 1 279 422 2 016 592 

K 30.06.2011 3 934 795 -2 943 179 991 618 1 230 935    2 222 553 

/*  skutočné  údaje o výbere dane a nadmernom odpočte k 30.06. 2012 z daňového informačného systému nie sú 
k dispozícii, údaje predstavujú len hotovostné platby kreditu  a debetu  na účtoch štátnych príjmov (získané 
z denných stavov na účte Štátnej pokladnice)  a nezodpovedajú skutočnej  výške, kde sa zohľadňuje interné 
započítanie v zmysle zákona o DPH . 
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Hotovostné platby na účte Štátnej pokladnice -   daň z pridanej hodnoty v jednotlivých mesiacoch rokov 2012 a 
2011 (mesačný výnos) za daňové  a colné úrady:                                                                                                                                      
v tis.eur      

Daňové úrady Colné úrady 

Rok 2012 rok 2011 

 
 

Obdobie 

Kredit  
 

Debet 
 

Saldo Kredit  Debet Saldo 

rok 2012 rok 2011 

Január 840 855 -358 135 482 720 817 394 -497 854 319 541 183 613 158 010 
Február 546 920 -665 709 -118 788 578 560 -541 684 36 877 201 000 193 410 
Marec 579 345 -645 249 -65 903 557 920 -509 578 48 343 241 948 206 574 
Apríl 740 595 -388 364 352 231 731 110 -416 593 314 517 219 916 219 413 
Máj 606 883 -595 023 11 859 613 548 -526 792 86 756 216 516 228 922 
Jún 609 710 -534 659 75 051 636 263 -450 678 185 585 216 429 224 606 
Spolu  3 924 308 -3 187 139 737 170 3 934 796 -2 943 178 991 618 1 279 422 1 230 935 

 

Vzhľadom k tomu, že skutočné údaje o výbere dane a nadmernom odpočte  nie sú  
z daňového informačného systému k dispozícii, údaje za uvedené roky 2012 a 2011  
predstavujú len hotovostné platby kreditu  a debetu  na účtoch štátnych príjmov. Kredity 
a debety sú získané z denných stavov na účte Štátnej pokladnice, pričom tieto  nezodpovedajú 
skutočnej  výške, kde sa zohľadňuje interné započítanie v zmysle zákona o DPH . 

     Vývoj kreditu na účte Štátnej pokladnice za daňové úrady. Za prvý polrok 2012 
môžeme v jednotlivých mesiacoch  sledovať kolísavý  vývoj  kreditu  s  medziročným 
nárastom v mesiacoch: január 2012 o  3%, marec 2012  o 4% a apríl 2012 o 1%; naopak 
medziročný pokles je evidovaný  v mesiacoch  február 2012 o 3% ,  máj  2012 o 1 % a jún 
2012 o 4%. V mesiaci jún 2012 boli splatné daňové povinnosti za zdaňovacie obdobie máj 
2012.  
TOP 30-subjektov s najvyššou hodnotou VDP predstavuje  24%  celkového výberu dane k 
30.6.2012. Najvyšší výber dane bol k 30.06.2012 zaznamenaný nasledovnými podnikmi : 
Samsung Electronics Co. Ltd.,  Lidl  Slovenská republika. v.o. a   S-LCD Corporation . 

    Vývoj debetu na účte Štátnej pokladnice za daňové úrady. V januári 2012 boli 
vrátené nadmerné odpočty mesačným platiteľom dane za zdaňovacie obdobie október 2011 a 
v skrátenej 30 dennej lehote za november 2011. Pri medziročnom porovnávaní môžeme 
konštatovať, že debet  na účte  za január 2012 je výrazne nižší o 139 719 tis. eur (28 %) a to 
z dôvodov odstávky daňového informačného systému a nezrealizovania všetkých vratiek NO 
a zadržania nadmerného odpočtu z dôvodu kontroly. V apríli 2012  boli vrátené nadmerné 
odpočty mesačným platiteľom za zdaňovacie obdobie január 2012 a v skrátenej 30- dennej 
lehote za február 2012.  
V júni 2012 boli vrátené nadmerné odpočty mesačným platiteľom za zdaňovacie obdobie 
marec 2012 a v skrátenej 30- dennej lehote za apríl 2012.   
TOP 30-subjektov s najvyššou hodnotou NO predstavuje 83 % celkového nadmerného 
odpočtu k 30.6.2012. Najvyššie nadmerné odpočty boli k 30.06.2012 uplatnené nasledovnými 
podnikmi : Samsung Electronics Europe Logistics spol.s.r.o., Volkswagen Slovakia s.r.o., Kia 
Motors Slovakia s.r.o., Slovnaft a.s. a U. S. Steel Košice.  
U colnej správy vyšší  medziročný výber DPH bol ovplyvnený vyšším výberom DPH pri 
dovoze od spoločností ako napr SLOVNAFT, a.s., Foxconn Slovakia, spol. s r.o. a DHL 
Logistics Slovakia, spol. s.r.o. Je potrebné poznamenať, že v samotnom mesiaci máj a jún 
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u spoločnosti SLOVNAFT, a.s. došlo k medziročnému poklesu výberu finančných 
prostriedkov oproti rovnakému obdobiu minulého roka . 
 
Spotrebné dane          
Plnenie  príjmov štátneho  rozpočtu  zo  spotrebných  daní  predstavuje  k 30.06.2012  sumu  
949 470  tis. eur, čo je o 82 182 tis. eur menej ako je plánované. Alikvotna časť rozpočtu sa 
plní na  92,03 %.    
Prehľad plnenia príjmov ŠR zo spotrebných daní k 30.06.2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011                                              
                                                                                                               v tis. eur 
   Obdobie  Rozpočet  

 
Allikvotna 
časť  

 

Skutočnosť 
 

Skut./ alikvot. 
% 

Skut/ roč.  
% 

K 30.06.2012 2 063 303 1 031 652 949 470 92,03 46,02 

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

Pozn.  /* Pod alikvotnou  časťou  rozpočtu sa rozumejú 6/12 rozpočtu   
      
V porovnaní s plnením príjmov v predchádzajúcom roku je výber spotrebných daní   
k 30.06.2012  nižší o 1 079 tis. eur,  čo predstavuje pokles  výnosu o 0,11 %.  
V súčasnosti výber spotrebných daní spravuje  colná správa,  daňová správa participuje na 
výbere spotrebných daní len na základe dobiehajúcich úkonov za obdobie, keď bola správcom 
spotrebných daní.  
Plnenie príjmov ŠR zo spotrebných daní  k 30.06.2012 za colnú správu je nasledovné: 
                                                                                                                                                             v tis. eur 

Rok 2012 

Plnenie k 30.06.2012 Druh dane Rozpočet  pre 
rok 2012 

Alikvotna 
časť 
rozpočtu /* Skutočnosť 

%  
plnenia 

Rozdiel 
skut.- 

rozpisu 
rozp.2012 

SD z minerálnych olejov 1 102 759 551 380 497 066 90,15 -54 314 

SD z liehu 198 669 99 335 98 090 98,75 -1 245 

SD z piva 56 832 28 416 25 287 88,99 -3 129 

SD z  vína 3 792 1 896 2 067 109,02 171 

SD z tabakových výrobkov 652 286 326 143 302 567 92,77 -23 576 

SD z elektriny 15 939 7 970 8 929 112,04 960 

SD z uhlia 2 552 1 276 599 46,94 -677 

SD zo zemného plynu 29 115 14 558 14 862 102,09 305 

Spolu 2 061 944 1 030 972 949 467 92,09 -81 505 
 Pozn.  /* Pod alikvotnou  časťou  rozpočtu sa rozumejú  6 /12 ročného rozpočtu   
      
Príjmy zo spotrebných daní boli pre colnú správu rozpočtované  v čiastke 1 030 972  tis. eur, 
pričom plnenie bolo vykázané na 92,09%, keď vybrané finančné prostriedky dosiahli 
k 30.06.2012  objem 949 467 tis. eur, čo je o 81 505 tis. eur menej,  ako bolo rozpočtované. 
Neplnenie  rozpočtu voči alikvotnej časti  rozpočtu u spotrebných daní spôsobili hlavne nižšie 
výbery finančných prostriedkov u spotrebných daní z minerálnych olejov, liehu, piva, 
tabakových výrobkov a  uhlia. Naopak  prekročenie rozpočtu  voči alikvotnej časti  rozpočtu 
môžeme sledovať u spotrebných daní z vína, elektriny a zemného plynu. 
Spotrebné dane sa na plnení colných a daňových príjmoch vybratých colnou správou  
podieľali za hodnotené obdobie  vo výške 42 %.  
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy  boli vybrané finančné prostriedky zo 
spotrebných daní  vo výške 950 549 tis. eur, predstavuje pokles o 1079 tis. eur, čo v 
relatívnom vyjadrení  predstavuje nepatrný  pokles o 0,11%.  
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Príjmy z cla  
 Za  hodnotené    obdobie   boli   vybraté   vo výške 14 912 tis. eur, čo predstavuje plnenie na    
73,35 %. Výber z cla pozostáva z 25 % podielu TVZ, ktorý činil 14 857 tis. eur a z dobehu 
vymeraného cla pred 1.5.2044 v objeme 55 tis. eur. Neplnenie bolo spôsobené vysoko 
stanoveným rozpisom rozpočtu na rok 2012, pričom sa nebralo do úvahy  nadobudnutie 
účinnosti dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou od 1.7.2011. 
 
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 2012 pozostáva z platieb na základe platobných 
výmerov  resp. sankcií vydaných správcami dane za staré roky. 
       Výnos týchto daní k 30.06.2012 je 209 tis. eur, z toho daň z prevodu a prechodu         
nehnuteľností predstavuje  183 tis. eur, daň z dedičstva  je vo výške 14 tis. eur a daň 
z darovania predstavuje 12  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 30.06.2012 je  vo výške 86 173  tis. eur. Tento výnos je 
evidovaný na mimorozpočtovom účte. V porovnaní s minulým rokom je  výber dane ku 
koncu júna  2012 vyšší  o 2 650  tis. eur ( o 3,2 %). Stav na účte cestnej dane k 30.06.2012 je  
vo výške 29  tis. eur. 
 

 
 
 
 
 


