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Schválená novela finančných opatrení prvej pomoci  

Dňa 22.4.2020 NR SR schválila zákon, ktorým novelizuje mimoriadne daňové opatrenia prijaté zákonom č. 

67/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 4.4.2020, a o ktorých sme Vás už informovali v našom predošlom News 

Flash. Novela nadobudne účinnosť zverejnením v Zbierke zákonov SR. Schválenou novelou sa menia niektoré z 

prijatých daňových opatrení a súčasne sa dopĺňajú o nové opatrenia. 

Nižšie uvádzame stručný prehľad najvýznamnejších zmien vyplývajúcich z prijatej novely.

Správa daní 

1. Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie 

nevykoná určitý úkon (napr. podanie odvolania, 

predloženie dokladov správcovi dane) v zákonom 

stanovenej alebo správcom dane požadovanej 

lehote, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto 

lehoty, za podmienky, že predmetný úkon vykoná 

najneskôr do konca kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. To 

neplatí pre podanie daňového priznania a 

platenie dane. Uvedené ďalej neplatí ani pre 

podanie kontrolného výkazu a súhrnného 

výkazu a ani pre platenie preddavkov na daň. 

2. Daňový subjekt má možnosť požiadať o prerušenie 

daňovej kontroly. V daňových kontrolách už 

začatých počas obdobia pandémie a ex lege 

prerušených sa bude pokračovať, pokiaľ 

daňový subjekt nepožiada o ich prerušenie. 

Pokiaľ daňový subjekt nepožiada o prerušenie 

a zmešká úkony v daňovej kontrole, nebude môcť 

žiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. 

3. Daňový subjekt má možnosť požiadať o prerušenie 

daňového konania (napr. vyrubovacie konanie). 

V daňových konaniach už začatých počas 

obdobia pandémie a ex lege prerušených sa 

bude pokračovať, pokiaľ daňový subjekt 

nepožiada o ich prerušenie. Pokiaľ daňový 

subjekt nepožiada o prerušenie a zmešká úkony 

v daňovom konaní, nebude môcť žiadať 

o odpustenie zmeškanej lehoty. 

4. Pokiaľ daňovému subjektu počas obdobia 

pandémie vznikne daňový nedoplatok, hrozia 

mu úroky z omeškania, a to aj ak ho zaplatí do 

konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

skončení obdobia pandémie, kedy sa naňho 

bude pozerať, ako keby daňový nedoplatok 

nemal. Výnimkou z uvedeného je len daň 

z príjmov (nemyslia sa tým preddavky na daň), 

ktorá sa stala splatnou počas obdobia 

pandémie. 

5. Ustanovuje sa, že daňový preplatok na dani 

z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní 

v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom 

počas obdobia pandémie, správca dane vráti do 

40 dní od konca kalendárneho mesiaca, 

v ktorom daňový subjekt podal daňové 

priznanie. Pri daňovom priznaní za rok 2019 

podanom od 1.1.2020 do 12.3.2020 sa preplatok 

vráti do 40 dní od 31.3.2020. 

Ak sa daňovému subjektu zníži daňový preplatok 

po daňovej kontrole alebo podaním opravného 

alebo dodatočného daňového priznania, hrozí 

daňovému subjektu pokuta vo výške 100% 

z rozdielu. Pokuta sa neuloží, ak daňový subjekt 

opraví preplatok pred jeho vrátením. 

 

Daň z motorových vozidiel 

6. Novým opatrením sa upúšťa aj od povinnosti 

platenia preddavkov na daň, ktoré mali byť 

splatné počas obdobia pandémie, počnúc 

mesiacom apríl 2020. Daňovník preddavky 

vyrovná formou vyrovnania dane za zdaňovacie 

obdobie. 

 

Daň z príjmov 

7. Zavádza sa ďalšie opatrenie, ktoré umožní 

podnikateľom, fyzickým i právnickým osobám, 

neplatenie preddavkov na daň z príjmov 

splatných v období pandémie a to za to 

obdobie, ktoré nasleduje po období, v ktorom 

daňovník vykáže zníženie svojich tržieb 

najmenej o 40% v porovnaní s rovnakým 

obdobím predchádzajúceho kalendárneho 

roka. Uvedené sa uplatňuje predložením 

vyhlásenia o splnení uvedenej podmienky 

najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty 

splatnosti preddavku. Prvý krát  je uvedené 

možné uplatniť na preddavky splatné v mesiaci 

máj 2020.  

Napr. u daňovníka, ktorý platí preddavky mesačne, 

bude pri preddavku za máj 2020 rozhodujúce, či 
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tržby za apríl 2020 budú najmenej o 40% nižšie ako 

tržby dosahované v apríli 2019. 

Okrem vyššie uvedeného má daňový subjekt stále 

možnosť požiadať správcu dane aj o určenie 

platenia preddavkov na daň inak (aj v nulovej 

výške). Vzhľadom na podmienky nového opatrenia, 

môže byť tento nástroj administratívne výhodnejší. 

8. Ďalej sa zavádza možnosť uplatniť si odpočet 

neuplatnenej daňovej straty vykázanej za 

zdaňovacie obdobia 2015 až 2018, od základu 

dane vyčíslenom v daňovom priznaní, ktorého 

posledný deň lehoty na podanie uplynie v období 

od 1.1.2020 do 31.12.2020.  

Tieto daňové straty je možné odpočítať najviac 

v úhrnnej výške 1 milión EUR. Ak je zdaňovacím 

obdobím hospodársky rok, odpočet je možné 

uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie 

obdobie končiace najskôr 31.10.2019. 

 

Registračné pokladnice 

9. Pri vybraných oznamovacích povinnostiach, 

ktorých lehota na splnenie uplynie počas obdobia 

pandémie, sa posúva táto lehota do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom skončí obdobie pandémie. 

10. Podobne sa posúva aj splatnosť pokuty uloženej na 

mieste.  

 

 

 

DPH  

11. Zavádza sa opatrenie, podľa ktorého ak u platiteľa 

DPH vznikol počas obdobia pandémie colný 

nedoplatok alebo nedoplatok na povinných 

odvodoch poistného, tento nedoplatok sa nebude 

brať do úvahy na účely skoršieho vrátenia 

nadmerného odpočtu, pokiaľ sa zaplatí do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení 

obdobia pandémie. 

 

Spotrebné dane 

12. V oblasti spotrebných daní sa zavádzajú opatrenia 

vo veci preukazovania splnenia podmienok pre 

uplatnenie zvýhodnenej sadzby dane 

z minerálneho oleja, vo veci výkonu daňového 

dozoru podľa zákona o spotrebnej dani 

z alkoholických nápojov a vo veci odňatia 

osobitných povolení a vyradenia z evidencie. 

 

Miestne dane 

13. Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti 

alebo čiastkového priznania, ktorá neuplynula pred 

začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť 

počas obdobia pandémie (napr. z dôvodu dražby, 

dedičstva), sa považuje za dodržanú, ak sa 

podanie vykoná do konca kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

 

Pri uplatňovaní predmetných opatrení Vám radi 

poskytneme našu súčinnosť, neváhajte nás preto 

kontaktovať. O prípadných ďalších daňových 

a účtovných opatreniach Vás budeme priebežne 

v sekcii Koronavírus: https://accace.sk/newsroom/

 

  

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  

https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
mailto:Katarina.Balogova@accace.com
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