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Návrh opatrení v oblasti daní a odvodov, ktoré majú pomôcť 

s ekonomickým dopadom koronavírusu na hospodárstvo 

Dňa 16.3.2020 minister financií a minister hospodárstva SR predstavili návrh ďalších opatrení, ktoré majú 

pomôcť s ekonomickým dopadom koronavírusu na hospodárstvo. Ich súčasťou sú aj opatrenia 

týkajúce sa daní a odvodov. Nižšie uvádzame ich prehľad, tak ako boli zatiaľ zverejnené na webovej 

stránke Ministerstva financií SR.  

O ďalšom vývoji týchto navrhovaných opatrení Vás budeme priebežne informovať

Zverejnené opatrenia v oblasti 

odvodov a daní 

 Zavedenie systematickej podpory 

investícií podnikov do fixných aktív – 

„daňový superodpis“ a zrýchlené 

odpisovanie. 

 Upraviť možnosť odpisu daňovej straty. 

 Odklad podania daňového priznania 

pre všetkých daňovníkov z 31.3. 

na 30.6.2020, a to aj v prípade ak bolo 

daňové priznanie podané v riadnom 

termíne. Odklad lehoty na zaplatenie 

DPH. Odpustiť pokuty za oneskorené 

platby. 

 Úplné zrušenie platieb sociálnych 

a zdravotných odvodov SZČO dočasne 

na obdobie troch mesiacov ( marec – apríl 

- máj), pričom tieto platby navrhujeme 

následne rozpočítať na nasledujúcich 

18 mesiacov. 

 

 

 

 Oslobodenie výplat vyplatených 

zamestnancom od sociálnych, 

zdravotných odvodov a dane z príjmu. 

 

Okrem navrhovaných opatrení by sme radi 

upozornili aj na možnosť využitia súčasných 

zákonných nástrojov, akými sú napr.: 

 Predlženie lehoty na podanie daňového 

priznania k dani z príjmov o najviac 3 (v 

určitých prípadoch najviac o 6) 

mesiacov prostredníctvom podania 

oznámenia správcovi dane; 

 Možnosť požiadať správcu dane 

o určenie platenia preddavkov na daň 

z príjmov inak, pokiaľ daňový subjekt 

očakáva pokles zdaniteľného zisku; 

 Možnosť požiadať správcu dane 

v určitých prípadoch o odpustenie 

zmeškanej lehoty. 

 

  
Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 

všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 

poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho 

vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť 

a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na 

základe informácií uvedených v newsletteri 

Prihláste sa na odber noviniek 

Odoberať novinky! 
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Kontakt 

Katarína Balogová 

Tax Director 

E-mail: Katarina.Balogova@accace.com 

Tel.: + 421 2 325 53 000 

O Accace  

Spoločnosť Accace bola založená v Bratislave v roku 2006 a počas svojho pôsobenia si vybudovala 

pozíciu jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu outsourcingových a poradenských služieb v regióne 

strednej a východnej Európy.  

Služby v ostatných krajinách sveta Accace poskytuje prostredníctvom vlastných pobočiek a spoľahlivých 

partnerov patriacich pod značku Accace Circle. Accace Circle tak celosvetovo poskytuje rovnako kvalitné 

profesionálne služby a najefektívnejšie procesy, ktoré spravuje jednotne v rámci zdieľanej online 

platformy. 

Viac na www.accace.sk  
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