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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2020

o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii
prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 269/2015 Z. z. nariaďuje:
§1
(1) Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia
prislúchajúca k dani z príjmov, za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za
nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote za podmienok podľa odseku 2.
(2) Daňový nedoplatok podľa odseku 1 zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie,
ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca
2020, 30. apríla 2020 alebo 31. mája 2020, ak takéto daňové priznanie k dani z príjmov podal
najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov najneskôr 30. júna 2020 zaplatil.
(3) Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok na dani z príjmov, ktorým je nezaplatená
sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení
dane z príjmov a za neodvedenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote za podmienok
podľa odseku 4.
(4) Daňový nedoplatok podľa odseku 3 zaniká daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti, ktorý mal povinnosť predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane
z príjmov v lehote do 31. marca 2020 za zdaňovacie obdobie roku 2019, ak toto oznámenie
o zrazení a odvedení dane z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov v tejto
lehote odviedol.
§2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Peter Pellegrini v. r.
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