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News Flash I Accace Slovakia I Covid-19: Parlament schválil finančné opatrenia prvej pomoci 

 

   
  

Parlament schválil finančné opatrenia prvej pomoci  

Dňa 2.4.2020 NR SR schválila  mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti  v súvislosti s krízou 
v dôsledku COVID-19. Predmetné opatrenia nadobudnú účinnosť až zverejnením v zbierke zákonov.    

Prijaté opatrenia sa majú  uplatňovať počas obdobia od 12. marca 2020, kedy vláda SR vyhlásila 
mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia do konca kalendárneho mesiaca, v 
ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa predmetného 
zákona (obdobie pandémie). Podľa aktuálneho vývoja ekonomickej, sociálnej alebo zdravotnej situácie 
Vláda SR bude môcť ponechať v platnosti niektoré opatrenia aj po nejaký čas po skončení 
mimoriadnej situácie. 

Zo schválených opatrení by sme radi upriamili Vašu pozornosť na nasledovné daňové a účtovné 
opatrenia: 

Správa daní 

1. Daňový subjekt, ktorý nie je povinný 
komunikovať voči finančnej správe 
elektronickým prostriedkami (cez portál 
finančnej správy) a zároveň nejde o také 
podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú 
formu (napr. daňové priznanie), môže počas 
pandémie, podať podanie aj iným 
elektronickým spôsobom, akým je napr. e-
mail. 

2. 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. 

3. Pri doručovaní písomností daňovým 
subjektom sa bude postupovať podľa 
podmienok pošty. Súčasne sa zavádza fikciu 
doručenia, ktorá nastane v posledný deň 
lehoty, v ktorej bola zásielka uložená na 
pošte. 

4. Počas obdobia pandémie sa lehota na 
vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala 
plynúť pred začatím obdobia pandémie, 
prerušuje na žiadosť daňového subjektu. 
Žiadosť o prerušení môže daňový subjekt 

podať aj prostredníctvom telefonického 
dohovoru so správcom dane, o čom spíše 
úradný záznam. 

Ak by daňová kontrola začala počas obdobia 
pandémie, lehota na jej vykonanie sa 
prerušuje dňom nasledujúcim po dni jej 
začatia, až do dňa skončenia obdobia 
epidémie. Pri daňovej kontrole oprávnenosti 
nadmerného odpočtu, správca dane môže 
vydať čiastkový protokol, aby mohol byť v tejto 
ťažkej ekonomickej situácii daňovým 
subjektom vrátený nadmerný odpočet alebo 
jeho časť, o ktorej správca dane s určitosťou 
vie, že daňovému subjektu oprávnene patrí. 

5. Daňové subjekty, ktoré nezaplatia daň 
v období pandémie, alebo u nich nastali 
v období pandémie dôvody na zrušenie 
registrácie na DPH, nebudú počas obdobia 
pandémie zverejňované v zoznamoch 
vedených finančným riaditeľstvom. Zároveň 
sa v období pandémie nebude aktualizovať 
ani zoznam vymazaných platiteľov DPH. 

6. Počas obdobia pandémie sa daňové 
konanie (napr. vyrubovacie konanie), 
ktoré začalo pred začatím obdobia 
pandémie, prerušuje na žiadosť 
daňového subjektu. Žiadosť je možné podať 
aj prostredníctvom telefonického dohovoru so 
správcom dane, o čom spíše úradný záznam. 
Prerušuje sa aj daňové konanie, ktoré začne 
počas obdobia pandémie. Toto neplatí, ak sa 
rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo 
napr. o vrátení nadmerného odpočtu. 
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7. Počas obdobia pandémie sa prerušuje aj 
lehota pre zánik práva vyrubiť daň a lehota na 
vymáhanie daňového nedoplatku. 

8. Na daňový subjekt, ktorému počas 
obdobia pandémie vznikol daňový 
nedoplatok, sa bude pozerať, ako keby 
tento daňový nedoplatok nemal, ak ho 
zaplatí do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení obdobia 
pandémie. 

9. Počas obdobia pandémie sa zo zákona 
odložia všetky začaté daňové exekúcie. 

10. Daňové subjekty nebudú sankcionované za 
nesplnenie povinnosti podať dodatočné 
daňové priznanie na dani z príjmov počas 
obdobia pandémie, a ak túto povinnosť splnia 
do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení obdobia 
pandémie. 

11. Daňový subjekt nebude sankcionovaný 
úrokom z omeškania, pokiaľ dodatočne, t. 
j. do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení obdobia 
pandémie, zaplatí alebo odvedie v 
ustanovenej výške alebo vo výške určenej 
v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov 
alebo vybraný preddavok na daň, daň 
vybranú zrážkou, alebo zrazenú sumu na 
zabezpečenie dane, ktoré sa stali 
splatnými počas obdobia pandémie. 

 

Dovoz tovaru 

12. Ministerstvo vnútra SR sa ustanovuje ako 
orgán príslušný schvaľovať charitatívne a 
dobročinné organizácie, ktoré budú 
oprávnené dovážať tovar s oslobodením od 
cla a dane z pridanej hodnoty. 

 

Daň z motorových vozidiel 

13. Lehota na podanie daňového priznania 
k dani z motorových vozidiel a splatnosť 
tejto dane,  ktorá neuplynula pred začatím 
obdobia pandémie alebo začala plynúť počas 
obdobia pandémie (napr. prípady 

daňovníkov, ktorí sa zrušujú bez likvidácie, 
s likvidáciou a iné), sa považuje za dodržanú, 
ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň do 
konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení obdobia 
pandémie. 

 

Správne poplatky 

14. Pri podaniach podliehajúcich správnym 
poplatkom, sa tento správny poplatok 
neplatí, ak je preukázaná priama príčinná 
súvislosť medzi úkonom a konaním 
správneho orgánu s pandémiou. 

 

Účtovníctvo 

15. Predlžujú sa lehoty, ktoré má účtovná 
jednotka splniť počas obdobia pandémie, 
ako aj  povinnosť  uloženia účtovných 
dokumentov do registra účtovných 
závierok do konca tretieho kalendárneho 
mesiaca po skončení obdobia pandémie 
alebo do lehoty na  podanie daňového 
priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie 
skôr. 

 

Daň z príjmov 

16. Posúva sa aj lehota na podanie daňového 
priznania k dani z príjmov a úhradu dane 
do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení obdobia 
pandémie. Napr. ak vláda SR vyhlási 
skončenie pandémie v júli 2020, lehota na 
podanie daňového priznania končí 31.8.2020 
a v tejto lehote je daň aj splatná. V tejto novej 
lehote môže daňovník aj poukázať % dane na 
osobitné účely. V určitých prípadoch si budú 
môcť daňovníci lehotu predĺžiť, a to z dôvodu, 
aby daňovník nebol postihnutý skrátením 
lehoty, ktorú by mal platným zákonom o dani 
z príjmov určenú v dlhšej dobe. 

17. Vyhlásenie o poukázaní podielu 
zaplatenej dane z príjmov daňovníka, 
ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom 
dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého 
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lehota na podanie uplynie počas obdobia 
pandémie, možno podať do konca druhého 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
skončení obdobia pandémie. Potvrdenie o 
zaplatení dane na účely poukázania podielu 
zaplatenej dane z príjmov je  
zamestnávateľ  na základe ž iadost i  
zamestnanca povinný vyhotoviť 
najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia 
pandémie 

18. Určuje sa špeciálna lehota na podanie 
oznámenia o zrazení a odvedení dane z 
príjmov poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti,  a  to  do konca 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
skončení obdobia pandémie a v rovnakej 
lehote sa daň z príjmov aj odvedie. 

19. Predlžuje sa lehota na podanie hlásenia 
o vyúčtovanie dane pre zamestnávateľa, 
a to do konca druhého kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení obdobia 
pandémie. 

20. Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, 
ktorého lehota vykonania uplynie počas 
obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, 
ktorý je platiteľom dane najneskôr do 
konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po skončení obdobia pandémie. Doklad o 
vykonanom ročnom zúčtovaní je povinný 
zamestnancovi doručiť najneskôr do konca 
druhého kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po skončení obdobia 
pandémie. Preplatky vypočítané 
zamestnancovi, je zamestnávateľ povinný 
zamestnancovi vyplatiť najneskôr pri 
zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac 
po skončení obdobia pandémie. 
 

Pri uplatňovaní predmetných opatrení Vám radi 
poskytneme našu súčinnosť a neváhajte nás 
kontaktovať. O prípadných ďalších daňových 
a účtovných opatreniach vlády Vás budeme 
priebežne informovať. 

 

  

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
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash

