
VEC: Plnenie daňových príjmov ŠR k 31.12.2012   
 
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 31.12.2012 predstavujú daňové a colné príjmy sumu  8 463 810  tis. eur 
- plnenie  štátneho rozpočtu je na 91,72% 
- pri medziročnom porovnaní  s rovnakým obdobím minulého roka je plnenie  

príjmov k 31.12.2012 nižšie o 2,7 %.  
 
 Prehľad plnenia rozpočtovaných daňových príjmov k 31.12.2012 za finančnú správu :                              v tis. eur   

Rok 2012 Rok 2011 

Plnenie k 31.12. 2012 Plnenie k 31.12. 2011  
 

Druh dane Rozpočet 

Alikvotna 
časť 

 
rozpočtu 

Skutočnosť 

% 
plnenia 
alikvot. 
časti 

Rozdiel 
skutoč.- 
alikvot. 

2012 
Rozpočet Alikvotna 

časť 
rozpočtu 

Skutočnosť 

% 
plnenia 
alik.čas

ti  
Daň 
z príjmov FO 227 388 227 388 234 403 103,09 7 015 110 872 110 872 112 093 101,10 
Daň 
z príjmov PO 1 866 543 1 866 543 1 733 097 92,85 -133 446 1 672 937 1 672 937 1 620 461 96,86 
Dane vyber. 
Zrážkou 167 261 167 261 167 149 99,93 -112 145 994 145 994 143 254 98,12 
Majetkové 
dane x x 350 x x x x 346 x 

DPH 4 817 988 4 817 988 4 307 166 89,40 -510 822 4 668 006 4 668 006 4 753 094 101,82 
Spotrebné 
dane 2 063 303 2 063 303 1 979 971 95,96 -83 332 2 084 633 2 084 633 2 001 698 96,02 
Cestná daň-
dobeh x x 28 x x x x -14 x 
Dane z medz. 
Obchodu 40 667 40 667 31 082 76,43 -9 585 33 908 33 908 39 226 115,68 
 Iné (dane  
z emis. kvót)  43 843 43 843 10 028 22,87 -33 815 69 480 69 480 29 438 x 

Pokuty z DK 859 859 536 62,40 -323 895 895 914 102,12 

Spolu 9 227 852 9 227 852 8 463 810 91,72 -764 042 8 786 725 8 786 725 8 700 510 99,02 

 
 
 
 
Nepriaznivé  plnenie príjmov ŠR  :  DPH. - rozpočtované príjmy z DPH tvoria  polovicu 
príjmov štátneho rozpočtu (k 31.12.2012 je to 51%) , výpadok na tomto druhu príjmu má  
nepriaznivý  vplyv na celkové plnenie daňových príjmov ŠR. Výnos DPH v roku 2012 je 
ovplyvnený rastom výberu dane pri dovoze tovaru a naopak  poklesom výberu dane 
v tuzemsku.  
                                                             : spotrebné dane - neplnenie rozpočtu spôsobili hlavne 
nižšie výbery oproti plánu pri SD z minerálneho oleja a tabakových výrobkov,  SD zo 
zemného plynu a SD z uhlia.   
 

                                                 
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  daňových príjmov podľa jednotlivých  daní   v mil. eur 
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Podiel výnosu DPH k 31.12.2012 za daňovú sekciu predstavuje 37 %  a medziročne je nižší 
o 8,9 %. Colná sekcia s 63 % podielom na výbere DPH, zaznamenala medziročný 8,9 % rast 
výberu dane pri dovoze. Zvýšenie podielu colnej správy na výbere DPH priamo súvisí so 
zvýšením objemu dovozu, čo ovplyvnilo zvýšenie výberu dane colnou správou.  
Na druhej strane zníženie výnosu DPH spravovanej daňovou  správou  súvisí so stagnáciou 
konečnej spotreby  a zvýšením exportu. Ekonomika SR je proexportne orientovaná, vplyv 
zahraničného obchodu na vývoj daňových príjmov ŠR je značný. Za obdobie 1–11/2012 sa v 
porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 10,8 % na 
58 169,8 mil. eur a celkový dovoz o 6,4 % na 54 756,1 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu 
bolo aktívne v objeme 3 413,7 mil. eur (o 2 396,3 mil. eur vyššie ako za rovnaké obdobie  
roku  2011).  
 
Zdroj: Štatistický úrad SR, údaje zverejnené dňa 9.1. 2013 
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Graf 2 – Medziročné  porovnanie  daňových príjmov za jednotlivé mesiace        v mil. eur 
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- pri medziročnom porovnaní  daňových príjmov  podľa mesiacov sledujeme kolísavý 
vývoj, v septembri pokles o 10 % , v októbri pokles  o 4% , v novembri naopak nárast o 3% 
a v decembri pokles o 22%.        
-v mesiaci december 2012 boli do štátneho rozpočtu vybraté príjmy vo výške 697 963 tis. 
eur  
- DPH odvedená do ŠR  v mesiaci december predstavuje sumu 303 578 tis. eur, z toho 
daňová správa odviedla  do ŠR sumu 81 739  tis. eur, pričom  603 606 tis. eur predstavovala 
vybratá daň a 521 866 tis. eur bolo vrátené  daňovým subjektom  (uplatnený  nadmerný 
odpočet DPH). Colná správa v mesiaci december odviedla  do ŠR z  DPH sumu vo výške        
221 839  tis. eur  
Pozn. : v prehľade  sú použité údaje  z  hotovostných platieb kreditu  a debetu  na účtoch 
štátnych príjmov, ktoré  sú získané  z denných stavov  na účte Štátnej pokladnice. 
 
Finančná správa vybrala za obdobie január až december 2012 do štátneho rozpočtu  sumu 
daní vo výške  8 463 810  tis. eur, čo v medziročnom porovnaní je výber daňových príjmov 
ŠR  nižší  o 2,7 %.  
Z toho podiel daňovej správy na príjmoch ŠR je ku koncu decembra  44 %-ný, a predstavuje   
sumu daňových príjmov vo výške  3 757 417  tis. eur.  Je potrebné uviesť, že daňová správa 
vyberá daňové príjmy, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, a zároveň  zabezpečuje aj správu 
a výber daní, ktoré prevádza do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, poukazuje podiel 
zaplatenej dane na verejnoprospešný účel  a zároveň  realizuje vrátenie nadmerných odpočtov 
platiteľom dane z pridanej hodnoty.  
 
Colná sekcia za obdobie január až december 2012  vybrala do štátneho rozpočtu čiastku vo 
výške  4 706 393  tis. eur, čo predstavuje 56 % - ný podiel na príjmoch ŠR. Okrem uvedenej 
výšky príjmov, ktorá bola za colnú oblasť vybraná do ŠR, bola do rozpočtu Európskeho 
spoločenstva odvedená čiastka 92 011 tis. eur. Štátnym hmotným rezervám boli vybrané a 
odvedené finančné prostriedky na poplatkoch s nakladaním s núdzovými zásobami v objeme 
55 972 tis. eur.  
 
 
 



 4 

 
 
Plnenie daňových príjmov za daňovú správu 
 

- plnenie daňových príjmov  štátneho rozpočtu za daňovú správu k 31.12.2012 
dosiahol 84% rozpočtovaných príjmov  

- medziročné  príjmy v porovnaní s rovnakým obdobím  klesli o 348 672  tis. eur 
o (8,5% ) 

            -   výrazný medziročný výpadok  587 776 tis. eur (26,7%)  je na  DPH .   
 
 
Prehľad daňových príjmov za daňovú správu k 31.12.2012                                              v tis. eur 
 
Druh príjmu 

Rozpočet 
na rok 2012  

Skutočnosť                                           
k 31.12.2012 

% plnenia  
rozpočtu  

Dane z príjmov, ziskov a kapitálu 2 261 192 2 134 650 94,40 
Daň z príjmov FO ponížená o prevody 227 388 234 403 103,09 
Daň z príjmov FO – hrubý výnos 1 790 457 1 833 319 102,39 
Z toho: zo závislej činnosti   1 764 601   
z podnikania a inej SZČ vrátane príjmov 
nerezidentov   87 266   
Prevod FO  na verejnoprospešný účel   -18 548   
Prevod DPFO do obcí a VÚC   -1 598 916   
Daň z príjmov PO 1 866 543 1 733 097 92,85 
Z toho: so sídlom v tuzemsku   1 697 683   
             so sídlom v cudzine   61 504   
             dane z príjmov platné do r.1992   55   
             prevod PO na verejnopros.účel   -26 146   
Dane z  príjmov vyberané zrážkou 167 261 167 149 99,93 
 Daň z majetku – dobeh   350   
 Daň z pridanej hodnoty/1 2 171 605 1 611 820 74,22 
 Spotrebné dane   6   
Cestná daň   28   
 Pokuty z daňovej kontroly   859 536 62,40 
Iné dane ( dane z emisných kvót) 43 843 10 028 22,87 
Spolu:  4 477 499 3 757 417 83,92 
Pozn.   /1 zahŕňa aj staré dane platné do roku 1992  
Podiel daňovej správy na  celkových príjmoch ŠR je ku koncu decembra 44 %, čo  
 predstavuje   sumu daňových príjmov vo výške  3 757 417  tis. eur. Daňová správa vyberá 
daňové príjmy, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu  a zároveň  zabezpečuje aj správu a výber 
daní, ktoré prevádza do rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, poukazuje podiel 
zaplatenej dane na verejnoprospešný účel  a zároveň  realizuje vrátenie nadmerných odpočtov 
platiteľom dane z pridanej hodnoty.  Prevod výnosu z DPFO  a cestnej dane do obcí a VÚC  
bol vo výške 1 598 934 tis. eur, prevod dane z motorových vozidiel bol vo výške 134 606 tis. 
eur a prevod podielu zaplatenej DPFO a DPPO na verejnoprospešný účel 44 695 tis. eur.  
Vývoj daňových  príjmov u dani z  pridanej hodnoty.  
K 31.12.2012 zaznamenávame  nižšie plnenie výnosu dane z pridanej hodnoty, kedy daňová 
správa odviedla do ŠR príjmy vo výške  1 611 819  tis. eur (suma zahŕňa aj staré dane platné 
do roku 1992), z toho vratky NO  DPH boli vo výške  6 416 013  tis. eur a výber dane bol vo 
výške 8 027 832 tis. eur. (Kumulatívne údaje o výbere dane a nadmernom odpočte 
k 31.12.2012 sú  získané z analytickej evidencie  štátnych príjmov po účtovnej uzávierke za 
mesiac december 2012.) 
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Plnenie príjmov za colnú správu 
 

- k 31.12. 2012 vybrala colná správa  do štátneho rozpočtu čiastku 4 706 393 tis. 
eur,  čo zodpovedá plneniu rozpočtu  na 99,07 %  

-  Neplnenie alikvotnej časti rozpočtu spôsobil  hlavne : nižšie výbery na 
spotrebných daniach, na cle, ostatných príjmov   

- Index 2012/2011 bol 102,44 %. 
 

  Prehľad colných a daňových príjmov za Colnú správu k 31.12.2012        v tis. eur 
 
Druh príjmu 

Rozpočet na 
rok 2012  

Skutočnosť                                           
k 31.12.2012 

% plnenia 
rozpočtu  

Daň z pridanej hodnoty 2 640 057 2 695 347 102,09 
Spotrebné dane  spolu  2 061 944 1 979 964 96,02 
z toho SD: z min. olejov 1 102 759 1 043 875 94,66 
 z liehu 198 669 199 567 100,45 
 z piva 56 832 56 635 99,65 
 z vína 3 792 3 993 105,30 
 z tabakových  výrobkov 652 286 635 621 97,45 
 z elektriny 15 939 16 645 104,43 
 z uhlia 2 552 984 38,56 
 zo zemného plynu 29 115 22 644 77,77 
Dane z medzinárodného 
obchodu a transakcií  48 352 28 190 58,30 
Z toho :    Clo  40 667 30 753 75,62 
                 Ostatné príjmy  /1 7 685 329 4,28 
Príjem  ŠR celkom 4 750 353 4 706 393 99,07 
Pozn.    /1  Ostatné príjmy zahŕňajú  ostatné  príjmy, dovoznú prirážku, pokuty a penále VPS, iné nedaňové príjmy 

 
Príjmy z DPH za colnú správu  boli do rozpočtu  vybraté prostriedky v sume  2 695 347  tis. 
eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu  u tohto druhu príjmu  na  102,09 %. Index 2012/2011 
bol 105,55 %.  V mesiacoch august až november došlo k výraznému plneniu u tohto druhu 
príjmu oproti rozpisu rozpočtu.  Vyššie  výbery  u  tohto  druhu  príjmu však nezabezpečilo 
celkové plnenie príjmov za colnú oblasť. Na plnení rozpisu rozpočtu sa podieľali hlavne 
spoločnosti: SLOVNAFT, a.s., Samsung Electronics Slovakia s.r.o. a KIA Motors Slovakia 
s.r.o. 
 Príjmy spotrebnej dane za colnú správu. Do rozpočtu boli vybraté finančné prostriedky zo 
spotrebných daní vo výške 1 979 964 tis. eur  t.j. plnenie  rozpočtu  na 96,02%.   Index 
2012/2011 bol 98, 91 %.Neplnenie u tohto druhu príjmu spôsobili hlavne nižšie výbery 
finančných prostriedkov oproti  rozpočtu najmä : spotrebné dane z uhlia , spotrebné dane zo 
zemného plynu a spotrebné dane z minerálnych olejov. Neplnenie u tohto druhu príjmu 
spôsobili hlavne nižšie výbery finančných prostriedkov oproti  rozpisu rozpočtu: SPD z 
minerálneho oleja, SPD z tabakových výrobkov, SPD zo  zemného plynu a SPD z uhlia. 
Plnenie spotrebných daní bolo ovplyvnené nižšou spotrebou  obyvateľov ako aj firiem . 
Príjmy z cla za hodnotené obdobie boli vybraté vo výške  30 753 tis. eur, čo predstavuje 
plnenie na 75,62 %. Výber z cla pozostáva z 25 % podielu TVZ, ktorý činil 30 670 tis. eur 
a z dobehu vymeraného cla pred 1.5.2044 v objeme  82 938 tis. eur. Index 2012/2011 bol 
79,37%. 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. Taktiež významne ovplyvnil výber cla vyšší počet dovozov so zníženou 
sadzbou alebo s nulovou sadzbou cla v rámci preferenčného zaobchádzania, príp. colnej únie 
(Turecko, balkánske krajiny) ako aj legislatíva, na základe ktorej sa prestali uplatňovať 
antidumpingové opatrenia. 
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Plnenie daňových príjmov ŠR podľa daní 
Daň z príjmov fyzických osôb  

  
Daň z príjmov fyzických osôb je od roku 2005 podielovou daňou. V zmysle zákona č. 
564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  získavajú z  jej výnosu obce 65,4%, vyššie územné celky 
21,9% a štátny rozpočet 12,70 %. Týmto systémom financovania obcí a vyšších územných 
celkov, ktorým sa nahradili dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu pre miestnu 
samosprávu sa realizoval projekt fiškálnej decentralizácie s cieľom posilniť finančnú 
samostatnosť územnej samosprávy.  
Stav DPFO na účte štátnych príjmov  vo výške 234 403  tis. eur  súvisí s časovým posunom 
výberu dane a realizáciou prevodov podielových daní do obcí a VÚC. K 31.12.2012 bolo 
z výnosu DPFO do rozpočtov obcí a VÚC prevedené 1 598 916 tis. eur, čo predstavuje  
medziročný nárast  o 1,5 %.  

Celkový výber DPFO k 31.12.2012 je 1 833 319 tis. eur, pričom 1 764 601   tis. eur 
predstavoval výnos DPFO zo závislej činnosti,  80 737 tis. eur výnos DPFO z podnikania, z 
inej samostatnej  zárobkovej  činnosti a z  prenájmu. Výnos   od  nerezidentov  bol vo výške    
6 530 tis. eur.  
 
Hrubý výnos  z DPFO k 31.12.2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011                          v tis. eur 

 k 31. 12.2012 k 31. 12.2011 

Celkom za DPFO  zo závislej činnosti    

Predpis 1 933 101  1 660 298 
Platba 1 764 601 1 641 375 
Celkom za DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu    
Predpis 105 798 50 174  
Platba 87 266 61 947 
Z toho: preddavky na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu   
Predpis       82 416 54 034 
Platba 67 168              68 739              
           vyrovnanie dane na DPFO z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu   
Predpis               52 735                   34 556 
Platba 52 839                   32 138 

 
Daň z príjmov FO z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 
Výnos DPFO z podnikania vrátane výnosov od nerezidentov predstavuje k 31.12.2012  sumu 
vo výške 87 266 tis. eur. Stav  na účte k 31.12.2012 je ovplyvnený  vyplácaním 
zamestnaneckej prémie  a daňovým bonusom  v celkovej výške  40 725 tis. eur. Platby 
preddavkov na daň sú  k sledovanému obdobiu medziročne  nižšie o 2%. Platby z vyrovnania 
dane po podaní daňového priznania zaznamenali nárast o 64 %  oproti rovnakému obdobiu 
minulého roku.  
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Daň z príjmov právnických osôb 
 
Príjem ŠR z dane z príjmov PO k 31.12.2012 je 1 733 097 tis. eur, čo predstavuje  

plnenie ŠR na  92,85 %. Príjem ŠR z DPPO medziročne vzrástol o 112 636  tis. eur (o 7 %). 
 
 
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 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 júli 2012 sledujeme pri 
medziročnom porovnaní dane z príjmov právnických osôb  nárast o 63 %. Tento priaznivý 
výnos ovplyvnilo hlavne podanie daňových priznaní v predĺženej lehote k 30.06.2012. V  
októbri 2012 je zaznamenaný nepatrný medziročný nárast  výnosu z príjmov právnických 
osôb (o 2%) , v novembri   nárast o 7% a v decembri nárast o 6%.   
Top 30 daňových subjektov z DPPO  za mesiac december 2012  predstavuje 32 % podiel 
celkovej sumy príjmov z DPPO.  
 Hrubý výnos dane  z DPPO k 31.12.2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011                       
v tis. eur 
 k 31. 12.2012 k 31. 12.2011 

Celkom za DPPO – sídlo v tuzemsku 
                              - sídlo v cudzine 

    

Predpis 1 952 425                  1 642 967 
Platba 1 759 188                                                                                                                                                       1 645 807                                                      
Preddavky DPPO – sídlo v tuzemsku 
                               - sídlo cudzine   
Predpis 1 716 124 1 379 839 
Platba 1 576 942 1 479 480 
Vyrovnanie dane DPPO – sídlo v tuzemsku 
                                          - sídlo cudzine   
Predpis 180 590 163 500 
Platba 171 483                                                  159 424                                                   

Medziročný nárast príjmov ovplyvnil nárast úhrad vyrovnania dane, ktoré vzrástli o 8 %, 
najmä vplyvom nižšieho objemu vrátených preplatkov na dani. Saldo vyrovnania dane 
k 31.12.2012 predstavuje 171 483 tis. eur. Platby preddavkov zaznamenali  medziročný nárast 
o 7 %.  
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Daň z príjmov vyberaná zrážkou 
    

- výber dane k 31.12.2012 je vo výške 167 149 tis. eur, čo predstavuje plnenie  
rozpočtu na 99,93 %.  

-   v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je plnenie  príjmov u tejto dane  
     vyššie  o 23  895 tis. eur  (o 17 %).  

 
Plnenie príjmov ŠR z dani z príjmov vyberanej zrážkou k  31.12.2012  v porovnaní s rokom 2011 
                                                                                    v  tis. eur 

Celkom daň vyberaná zrážkou k 31. 12. 2012 k 31. 12.2011 
Predpis                          166 559                                    143 150                        
Platba                             167 149                     143 254                                                   

 
Daň z pridanej hodnoty 
 
Prehľad plnenia rozpočtových  príjmov ŠR z DPH k 31.12.2012 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011                                
                                                   v tis. eur 

 
Obdobie 

Rozpočet Skutočnosť Skutočnosť / 
alikvot. 

% 

Plnenie + 
Neplnenie - 

K 31. 12. 2012 4 817 988 4 307 166 89,40 -510 822 

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

 
             -  medziročne je výnos dane z pridanej hodnoty za porovnateľné obdobie nižší o    
445 929 tis. eur, čo predstavuje  pokles o 9,38 %.  
 
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 31. 12. 2012 1 611 819 2 199 577 
k 31. 12. 2011 2 199 584 2 553 510 
Rozdiel -587 765 353 933 

(suma vykazovaná za daňové úrady obsahuje výnos  DPH včítane splátok dane z minulých rokov) 
 
Daňové úrady  -  medziročný pokles  o 27 % daňového výnosu DPH, ktorý je príjmom ŠR.  
Colné úrady   - medziročný  rast o 14 % daňového výnosu.  
 
Výber dane  a vrátené  NO DPH  sa na celkovom plnení ŠR z DPH podieľali nasledovne:                              
                                                                                                                                                                       v tis. eur                                  

Obdobie  Výber dane  DU 
 

Nadmerný 
odpočet  DU 

 

Celkom za DU 
        

Colné úrady  Daňové úrady 
a 

Colné úrady 
K 31.12.2012 8 027 832 -6 416 013 1 611 819 2 695 347 4 307 166 

K 31.12.2011 8 440 574 -6 240 989 2 199 584 2 553 510    4 753 094    

(suma vykazovaná za daňové úrady obsahuje výnos  DPH včítane splátok dane z minulých rokov) 
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Kumulatívne údaje o výbere dane a nadmernom odpočte k 31.12.2012 sú získané 
z analytickej evidencie  štátnych príjmov po účtovnej uzávierke za mesiac december 2012. 
Údaje za jednotlivé mesiace o výbere dane a nadmernom odpočte z analytickej evidencie 
štátnych príjmov nie sú korektné, preto nasledovný prehľad zobrazuje len hotovostné platby 
na účte Štátnej pokladnice. 
 
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  1 ) 
 

Debet 2) 
 

Rozdiel  Kredit 1) Debet 2)  Rozdiel 

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 
Júl 743 707 -500 428 243 278 762 201 -502 559 259 642      197 563 200 290 
August             616 512 -513 781 102 731 570 016 -495 801 74 215      221 650 185 511 
Sept. 565 055 -502 885 62 170 638 227 -513 371 124 856      241 075 211 640 

Október 732 805 -464 154 268 651 769 956 -454 631 315 325      252 382 232 730 
Novem. 630 752 -514 690 116 062 699 202 -521 559 177 643 281 416 246 067 
Decemb. 603 606 -521 866 81 739 799 236 -542 951 256 285 221 839 246 337 
Spolu  7 816 745 -6 204 944 1 611 801 8 173 633 -5 974 051 2 199 582 2 695 346 2 553 510 

1) pod kreditom sa rozumejú platby na DPH, t.j. ide predovšetkým o platby vlastnej daňovej povinnosti, 
v menšej miere doruby , sankcie  

2) pod debetom sa rozumejú predovšetkým vratky nadmerných odpočtov DPH 
Kredity a debety za jednotlivé mesiace sú získané z denných stavov na účte Štátnej 
pokladnice, pričom tieto  nezodpovedajú skutočnej výške, kde sa zohľadňuje interné 
započítanie v zmysle zákona o DPH . 
  V decembri 2012 boli vrátené nadmerné odpočty mesačným platiteľom za zdaňovacie obdobie 
september 2012 a  v skrátenej 30- dennej lehote za október 2012. Podiel  top 30 daňových 
subjektov NO za mesiac december 2012  predstavuje  52 %  celkovej sumy  vyplatenej  NO. 
Najvyšší nárast NO zaznamenali významní exportéri z oblasti automobilového, 
elektrotechnického a petrochemického priemyslu. U colnej správy  vyššie výbery u tohto druhu 
príjmu nezabezpečilo celkové plnenie príjmov.  Na plnení rozpisu rozpočtu sa podieľali hlavne 
spoločnosti Slovnaft, a.s. Samsung Elektronics Slovakia s.r.o. a Kia Motors Slovakia s.r.o.  
Plnenie príjmov ŠR z DPH k 31.12.2012 za daňové úrady v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011                   

 k 31. 12.2012 K 31.12.2011 

Spolu       
Predpis                 1 829 585                 2 424 023        
Platba                 1 611 801                  2 199 577       
Vlastná daňová povinnosť   
Predpis 8 046 618                   8 494 774  
Platba 7 960 618                 8 419 337  
Nadmerný odpočet   
Predpis - 6 472 387 -6 314 835  
Platba -6 416 013                - 6 240 989 

*  bez nepriamych daní platných do roku 1992 
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Spotrebné dane          
 
Prehľad plnenia príjmov ŠR zo spotrebných daní za finančnú správu k 31.12.2012 v porovnaní s rovnakým 
obdobím roka 2011                                          
                                                                                   v tis. eur 
   Obdobie  Rozpočet  

 
Skutočnosť 

 
Skut./ alikvot. 

% 

K 31.12.2012 2 063 303 1 979 971 95,96 

K 31.12.2011 2 084 633 2 001 698 96,02 

   

     V porovnaní s plnením príjmov ŠR v predchádzajúcom roku je výber spotrebných daní   
k 31.12.2012 nižší o 21 727  tis. eur,  čo predstavuje pokles  výnosu o 1,1 %.  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 31.12.2012  za colnú správu je nasledovné: 
  

k 31.12.2012  k 31.12.2011 
Druh dane Rozpis 

rozpočtu 
Skutočnosť 

2012  
% plnenia 
rozpočtu 

Skutočnosť 
2011 

  
Rozdiel 

2012-2011 

SD z miner. olejov 1 102 759 1 043 875 94,66 1 073 710 -29 835 
SD z liehu 198 669 199 567 100,45 203 781 -4 214 
SD z piva 56 832 56 636 99,66 57 660 -1 024 
SD z vína 3 792 3 993 105,30 4 031 -38 
SD z tabaku  652 286 635 621 97,45 623 439 12 182 
SD z elektriny 15 939 16 645 104,43 16 031 614 
SD z uhlia 2 552 984 38,56 586 398 
SD zo zemného plynu 29 115 22 644 77,77 22 449 195 
Spolu 2 061 944 1 979 964 96,02 2 001 687 -21 723 

 
 
Príjmy zo spotrebných daní  k 31.12.2012 pre colnú správu   dosiahli objem 1 979 964 tis. 
eur. Index 2012/2011 bol 98,91 %. Neplnenie u tohto druhu príjmu spôsobili hlavne nižšie 
výbery finančných prostriedkov oproti rozpisu rozpočtu : spotrebné dane z minerálneho oleja, 
spotrebné dane z tabakových výrobkov, spotrebné dane z piva, spotrebné dane zo zemného 
plynu a spotrebné dane z uhlia. Plnenie spotrebných daní bolo ovplyvnené nižšou spotrebou 
obyvateľov ako aj firiem (viď SPD z minerálneho oleja). 
 
Príjmy zo spotrebnej dane  z minerálneho oleja  
Do rozpočtu bol realizovaný objem 1 043 875 eur, čo predstavuje plnenie na 94,66%.Index 
2012/2011 činil 97,22 %. 
Neplnenie voči rozpisu rozpočtu bolo spôsobené znížením spotreby pohonných látok 
z nasledujúcich dôvodov: 
-priemerné   ceny   pohonných   látok  v   krajinách   hraničiacich  so  Slovenskou  republikou  
sú dlhodobo nižšie ako v SR, čo podporuje cezhraničné nakupovanie,  
- slovenskí  spotrebitelia  (fyzické osoby, ako aj spoločnosti)  sa  správajú  vzhľadom  na  
vysoké ceny pohonných látok ako aj nálade v eurozóne šetrnejšie.  
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Príjmy z cla  
Za hodnotené obdobie boli vybraté vo výške  30 753 tis. eur, čo predstavuje plnenie na    
75,62 %. Výber z cla pozostáva z 25 % podielu TVZ, ktorý činil 30 670 tis. eur a z dobehu 
vymeraného cla pred 1.5.2044 v objeme  82 938 tis. eur. Index 2012/2011 bol 79,37%. 
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. Taktiež významne ovplyvnil výber cla vyšší počet dovozov so zníženou sadzbou 
alebo s nulovou sadzbou cla v rámci preferenčného zaobchádzania, príp. colnej únie 
(Turecko, balkánske krajiny) ako aj legislatíva, na základe ktorej sa prestali uplatňovať 
antidumpingové opatrenia. 
 
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 31.12.2012 je 350 tis. eur, z toho daň z prevodu a prechodu         
nehnuteľností predstavuje 321 tis. eur, daň z dedičstva  je vo výške 17 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 31.12.2012 je  vo výške 
134 963 tis. eur. Tento výnos je evidovaný na mimorozpočtovom účte. V porovnaní 
s minulým rokom je  výber dane ku koncu decembra 2012 vyšší o 4 %. Stav na účte cestnej 
dane k 31.12.2012 je  vo výške 29 tis. eur. 


