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S cieľom riešiť aktuálne problémy na zamedzenie
šírenia koronavírusu COVID-19 a na zmiernenie
ekonomických dosahov na daňové subjekty vláda
SR vydala Nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 48/2020 Z. z. z 18. marca 2020
o zániku daňového nedoplatku
zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii
prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov
(ďalej len „nariadenie“). Nariadenie je podľa § 2
účinné dňom vyhlásenia, t. j. od 19. marca 2020.
Nariadenie je vypracované v súlade s § 160 ods.
3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok). Podľa tohto ustanovenia vo
všeobecnosti, ak si to ekonomická situácia vyžiada, vydá vláda SR svoje nariadenie, ktorým ustanoví
podmienky zániku daňového nedoplatku a prípady, v ktorých daňovým subjektom, ktoré do termínu
ustanoveného v nariadení majú zaplatenú aspoň daň, zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci
nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k tejto (zaplatenej) dani ako v tomto prípade.

1. Daňový nedoplatok, daň a daňový nedoplatok podľa daňového
poriadku

S cieľom správneho posúdenia zániku daňového nedoplatku je potrebné uviesť, čo rozumieme daňovým
nedoplatkom, daňou a zánikom daňového nedoplatku podľa daňového poriadku.
Daňovým nedoplatkom je podľa § 2 písm. f) daňového poriadku dlžná suma dane po lehote jej
splatnosti.
Daňou je podľa § 2 písm. b) daňového poriadku daň podľa osobitných predpisov aj vrátane úroku z
omeškania, úroku a pokuty podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov.
Zánik daňového nedoplatku upravuje § 84 daňového poriadku, v ktorom sú uvedené
spôsoby zániku daňového nedoplatku, napr. ak dôjde k zániku daňového subjektu bez právneho
nástupcu. Daňový nedoplatok zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia správcu dane o zániku daňového
nedoplatku a podmienok uvedených v tomto ustanovení.
Daňový nedoplatok a jeho zánik na účely nariadenia má osobitné podmienky uvedené v nariadení
na účely jeho uplatnenia.

2. Sankcia podľa daňového poriadku na účely uplatnenia
nariadenia
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Nariadenie sa týka daňového nedoplatku, ktorým je sankcia, ktorá bezprostredne súvisí s povinnosťami
daňového subjektu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP). Preto je
potrebné uviesť v skrátenej forme a len v súvislosti so ZDP, čo je sankcia podľa § 154 – § 156 daňového
poriadku.
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Súvisiace aktuality

Odborné články aj k téme koronavírusu

Súvisiace odborné články

K niektorým zmenám sociálno-ekonomického charakteru v súvislosti s koronavírusom
Zánik nezaplatenej daňovej sankcie k zaplatenej dani z príjmov (Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z.)
Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (covid-19) – zákon č. 67/2020 Z. z.
Odklad sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (COVID-19) – zákon č. 68/2020 Z. z. a č. 76/2020 Z.
z.
Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (covid-19) – zákon č. 75/2020 Z. z.
Projekt „Prvá pomoc“ – príspevok od štátu pre udržanie zamestnanosti
Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – zákon č. 96/2020 Z. z.
Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – zákon č. 120/2020 Z. z.

Súvisiace vzory

Žiadosť o určenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb inak (§ 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.
z.) - z dôvodu koronavírusu COVID-19
Žiadosť o určenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby inak (§ 42 ods. 10 zákona č. 595/2003
Z. z.) - z dôvodu koronavírusu COVID-19
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