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Národná rada SR schválila zákon č. 96/2020 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, v znení
zákona č. 75/2020 Z. z. s účinnosťou od 25.
apríla 2020.
Ďalej vyberáme niektoré opatrenia; v praxi je
potrebné používať úplné znenie zákona.

A. Opatrenia v oblasti dane z
príjmov

Preddavky na daň z príjmov

Preddavky na daň z príjmov – splatné počas obdobia pandémie sa neplatia za obdobie
bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v
porovnaní s rovnakým obdobím (mesiac, štvrťrok) minulého roka.
Neplatenie preddavkov si treba uplatniť predložením vyhlásenia o splnení podmienok správcovi dane, a
to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku, prvýkrát na preddavky splatné v
mesiaci máj 2020 (§ 24a ods. 1).
Príklad č. 1
Pre platenie preddavkov za máj 2020 bude rozhodujúce, či tržby dotyčného daňovníka za apríl 2020
budú najmenej o 40 % nižšie ako tržby dosiahnuté v apríli 2019. Podľa dôvodovej správy sa uvedené
nezaplatené preddavky nebudú doplácať po skončení pandémie, pričom daňová povinnosť sa vyrovná
až podaním daňového priznania za rok 2020.
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Súvisiace aktuality

Odborné články aj k téme koronavírusu
COVID-19: Zákony a vysvetlenia

Súvisiace odborné články

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.
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

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

Súvisiace dôvodové správy

Dôvodová správa k zákonu č. 96/2020 Z. z. (o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby
COVID-19
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