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Vláda SR schválila novelu finančných opatrení 

Dňa 16.9.2020 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým by mal byť novelizovaný aktuálne platný zákon 

č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych finančných opatreniach v dôsledku COVID-19. 

Návrh zákona má byť predmetom rokovania v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Pokiaľ bude zákon 

schválený v navrhovanom znení, účinnosť zmien by mala nastať 29.9.2020. 

Cieľom novely je ukončenie obdobia pandémie pre účely aktivácie daňových a súvisiacich 

povinností daňových subjektov.

Dôvodová správa 

Vychádzajúc z dôvodovej správy k návrhu 

zákona, s ohľadom na negatívny vývoj pandémie 

korona vírusu nemožno očakávať v dohľadnej 

dobe odvolanie mimoriadnej situácie, ktorú vláda 

SR vyhlásila od 12. marca 2020. 

Tzv. „vypnutie“ plnenia daňových a iných 

povinností, ktoré by siahalo za horizont roku 

2020, by spôsobilo značné škody nielen 

slovenskej ekonomike, ale by nepriaznivo 

ovplyvnilo aj situáciu daňovníkov v ďalších 

zdaňovacích obdobiach. 

Z uvedených dôvodov je potrebné zrušiť 

niektoré opatrenia aj napriek tomu, že nedošlo 

k odvolaniu mimoriadnej situácie. Toto je možné 

zabezpečiť len vytvorením tzv. fikcie 

skončenia obdobia pandémie.  

Zrušenie daňových a účtovných 

opatrení 

O zavedených mimoriadnych daňových a 

účtovných opatreniach zákonom č. 67/2020 Z. z. 

sme Vás priebežne informovali v našich skorších 

News Flash. 

Zavedením fikcie pre účely daňových a 

účtovných opatrení, že za obdobie pandémie 

sa považuje obdobie od 12. marca 2020 do 30. 

septembra 2020, sa opäť aktivujú daňové 

povinnosti daňových subjektov.  

Na aktualizáciu zoznamov daňových dlžníkov sa 

za obdobie pandémie má považovať obdobie od 

12. marca 2020 do 31. decembra 2020, za 

účelom vytvorenia dostatočných časových 

kapacít pre riadne zverejnenie týchto zoznamov. 

Praktické dôsledky  

Medzi najvýznamnejšie praktické dopady prijatia 

predmetnej novely patria: 

▪ Zavedením fikcie skončenia obdobia 

pandémie 30.9.2020, daňové kontroly a 

daňové konania prerušené v zmysle 

mimoriadnych opatrení budú po 

tomto dni opäť pokračovať. 

▪ Dlžnú sumu dane, ktorej splatnosť 

nastala počas obdobia pandémie, bude 

potrebné zaplatiť najneskôr do konca 

októbra 2020, inak bude považovaná za 

daňový nedoplatok. 

▪ Ak daňový subjekt počas obdobia 

pandémie nevykonal 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 októbra 2020. 

▪ Daňový subjekt, ktorému počas obdobia 

pandémia vznikla povinnosť podať 

daňové priznanie k dani z príjmov 

(napr. za rok 2019 štandardne podávané 

do 31.3.2020), má povinnosť ho podať 

najneskôr do konca októbra 2020. V 

rovnakej lehote je potrebné daň zaplatiť. 

Účtovná jednotka má tiež povinnosť v 

rovnakej lehote uložiť účtovnú závierku 

do registra účtovných závierok. 

▪ Po skončení obdobia pandémie daňové 

subjekty už nebudú môcť využiť osobitnú 

možnosť neplatiť preddavky na daň z 

príjmov na základe podania vyhlásenia 

o poklese tržieb o viac ako 40%. 

https://accace.sk/covid-19-schvalena-novela-financnych-opatreni-prvej-pomoci-news-flash/
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▪ Daňový subjekt, ktorému vznikla 

povinnosť platiť preddavky na daň z 

motorových vozidiel za rok 2020, bude 

počnúc októbrom 2020 povinný 

pokračovať v platení týchto preddavkov. 

▪ Daňový subjekt, ktorému počas obdobia 

pandémia vznikla povinnosť podať 

daňové priznanie k dani z motorových 

vozidiel, má povinnosť ho podať 

najneskôr do konca októbra 2020. V 

rovnakej lehote je daň splatná. 

▪ Ročné zúčtovanie a výpočet dane z 

príjmov, ktorého lehota vykonania 

uplynula počas obdobia pandémie, 

vykoná zamestnávateľ, ktorý je 

platiteľom dane najneskôr do konca 

októbra 2020. 

▪ Potvrdenie o zaplatení dane za rok 

2019 na účely poukázania podielu 

zaplatenej dane z príjmov je 

zamestnávateľ na základe žiadosti 

zamestnanca povinný vyhotoviť 

najneskôr do 15.11.2020.  

▪ Lehota na podanie hlásenia o 

vyúčtovanie dane za rok 2019 pre 

zamestnávateľa uplynie 30.11.2020. 

Pri uplatňovaní predmetných predpisov Vám radi 

poskytneme našu súčinnosť, preto nás neváhajte 

kontaktovať.  

 

  

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: +421 232 553 000 

O Accace  

Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120 

odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné 

poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy. Za 15 rokov sme si vybudovali 

stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku TOP10 

poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska 

kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme 

služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach. 

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – 

profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb. S globálnym zastúpením v takmer 40 krajinách 

a tímom viac ako 2000 odborníkov, Accace Circle poskytuje služby viac ako 10 000 klientom, najmä 

stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle 

spracováva okolo 170 000 výplatných pások mesačne. 

Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com 

https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
mailto:katarina.balogova@accace.com
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