
 

 
Opatrenia v súvislosti s koronavírusom k 7. 4. 2020 

 

Daň z príjmov 

Odklad daňového priznania  

- teraz na základe oznámenia o odklade – do 30.6.2020, resp. do konca mesiaca nasledujúceho po 

skončení pandémie (t. j. ak pandémia skončí v máji, tak platí termín do 30. 6. 2020; ak pandémia 

skončí v júni, tak platí termín do 31. 7. 2020 atď.)  

- ak nebolo podané oznámenie o odklade, tak možno využiť automatické odpustenie sankcií za 

neoznámenie   

- čo, ak daňovník nezaplatil daň v lehote, v ktorej podal daňové priznanie? Možno využiť automatické 

odpustenie sankcií, t. j. napriek tomu, že daňové priznanie bolo podane v „riadnom termíne“ a daň 

nebola zaplatená, tak možno využiť automatické odpustenie sankcií a daň zaplatiť do 30. 6. 2020 

- opravné daňové priznanie nie je možné podať v predĺženej lehote, ak nebola oznámená táto 

predĺžená lehota (t. j. ak bolo daňové priznanie podané k 31. 3. 2020 a nebola oznámená lehota 

predĺženia, nie je možné podať opravné daňové priznanie) 

 

Vrátenie preplatku dane z príjmov 

V médiách odznela informácia, že preplatky na dani z príjmov budú vrátené až po skončení mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončí pandémia. Finančná správa už toto dementovala 

a preplatky sa budú vracať skôr.  

Pre daňové priznania podané do 31. 3. 2020  sa budú preplatky vracať do 10. 5 2020. 

Pri odložených, resp. neskôr podaných daňových priznaniach ešte budú termíny vrátenia preplatkov 

upresňovať, ale malo by to byť do 40 dní od podania daňového priznania v predĺženej lehote, vrátane 

lehoty posunutia kvôli pandémii (čiže lehota do skončenia mesiaca po mesiaci, v ktorom bude 

ukončená pandémia plus 40 dní – takto to bolo dnes prezentované v TV). 

 

Preddavky a ich platenie 

Osobitná kapitola momentálne a v princípe stále nedoriešená. 

Ak bolo daňové priznanie podané do 31. 3. 2020, tak daňovník platí preddavky tak, ako vyplývajú 

z daňového priznania na rok 2020. V prípade, ak daňovník nemá v tejto situácii na preddavky – 

požiadať o platenie preddavkov inak. Za toto požiadanie sa neplatí žiadny správny poplatok a nie je 

potrebné nič dokladať.  

Ak daňové priznanie nebolo podané ešte, tak sa pokračuje v platení preddavkov tak, ako v roku 2019 

(ktoré vyplývajú z daňového priznania roku 2018). Aj v tomto prípade platí, že ak daňovník nemá na 

zaplatenie preddavkov kvôli situácii s koronavírusom, tak je možné požiadať o platenie preddavkov 

inak a správca dane by mal vyhovieť. Tak isto sa neplatí správny poplatok za žiadosť a nie je potrebné 

nič dokladať.  

 



 

 
Daň z pridanej hodnoty 

 

Čo sa týka dane z pridanej hodnoty (DPH), tak zatiaľ nebolo prijaté žiadne opatrenie o odklade, resp. 

neplatení DPH. Daňové priznanie DPH je nutné podať a daň zaplatiť, lehoty ostávajú nezmenené. 

Jedinou možnosťou momentálne je, ak by mal daňovník problém s platením, daňové priznanie je 

potrebné podať a požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty zaplatenia DPH zo závažných dôvodov 

súvisiacich s koronavírusom. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli 

dôvody zmeškania. V tej istej lehote je daňový subjekt povinný urobiť zmeškaný úkon (zaplatiť DPH).  

Toto isté platí aj pre kontrolný výkaz aj súhrnný výkaz.  

 

Správne poplatky za žiadosti o odpustenie lehoty, o úľavu na dani a pod., tak ako bolo uvedené 

vyššie, sa odpúšťajú. Toto sa ale nevzťahuje na úkony a žiadosti, ktoré vznikli pred vyhlásením 

pandémie.  

 

Daň z motorových vozidiel 

Podať daňové priznanie k DzMV a zaplatenie tejto dane, ak lehota neuplynula pred začatím pandémie 

alebo začala plynúť počas pandémie, je možné odložiť a daň zaplatiť do konca nasledujúceho mesiaca 

po mesiaci, kedy bude pandémia ukončená a považuje sa to za splnenie povinnosti.  

 

Platenie odvodov (sociálne a zdravotné odvody) 

 

V rámci opatrení sa schválilo a 6. 4. 2020 do platnosti vstúpila novela zákona o sociálnom poistení, 

týkajúca sa odkladu platenia odvodov sociálneho a zdravotného poistenia za mesiac marec 

nasledovne: 

1. týka sa zamestnávateľov a SZČO 

2. v prípade zamestnávateľov ide o poistné, ktoré za zamestnanca platí zamestnávateľ (nie o poistné, 

ktoré sa zráža zamestnancovi zo mzdy) 

3. tento odklad platí pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesol čistý obrat o viac ako 40 % 

3.1 (čistý obrat u zamestnávateľa sa počíta ako suma výnosov za predaj výrobkov, tovarov a služieb 

po odpočítaní zliav; čistý obrat u SZČO je jednoducho príjem peňazí na bankový účet alebo do 

pokladne) 

3.2 (posudzovanie poklesu čistého obratu je možné urobiť dvomi spôsobmi, a to buď marec 2020 – 

marec 2019 alebo marec 2020 – priemerné tržby za rok 2019) 

4. odvody za mesiac marec (po splnení vyššie uvedených podmienok) sú splatné v náhradnom termíne 

do 31. 7. 2020 (ak budú zaplatené odvody do tohto termínu, tak nebude vyrúbená sankcia) 



 

 
5. zatiaľ sa rozhodlo len o odklade odvodov za mesiac marec, ale môže sa to predĺžiť aj na ďalšie 

mesiace 

6. ostatné povinnosti je potrebné si splniť v riadnej lehote, to znamená napríklad, že prihlásenie do 

registra zamestnávateľov, prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov dôchodkového sporenia, či 

predkladanie mesačných výkazov poistného a príspevkov je potrebné podať v riadnej lehote a na 

tieto povinnosti neplatí odklad; odklad sa týka iba platenia poistného! 

 

 

Účtovníctvo 

 

Ak si účtovná jednotka nemôže splniť povinnosti vyplývajúce zo Zákona o účtovníctve (napr. uloženie 

účtovnej závierky v registri účtovných závierok) v súvislosti s koronavírusom, tak si tieto povinnosti 

môže splniť v lehote do troch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom skončí pandémia.  

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.  

Váš Sedam, s.r.o. 

 

 

 


