Dôvodová správa

A. Všeobecná časť
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku
zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov sa predkladá
nadväzne na potrebu riešenia aktuálnych problémov na zamedzenie šírenia koronavírusu
COVID-19, a tiež na zmiernenie ekonomických dopadov na daňové subjekty.
Nariadenie je vypracované v súlade s § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa ktorého vláda Slovenskej republiky môže vydať nariadenie, ktorým ustanoví podmienky
zániku daňového nedoplatku daňovým subjektom, ktoré do termínu ustanoveného v nariadení
majú zaplatenú daň, zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenej sankcii
prislúchajúcej k tejto dani.
Návrh nariadenia vlády ustanovuje, že daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená
sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania (ako aj
ročného hlásenia) alebo za oneskorené zaplatenie dane z príjmov zaniká dňom 1.1. 2021 za
podmienky, že ide o daňový subjekt, ktorý mal podať daňové priznanie (ročné hlásenie) za
zdaňovacie obdobie roku 2019 alebo príslušný hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie najneskôr 31. mája 2020 ak najneskôr
30. júna 2020 podá daňové priznanie a v tejto lehote daň zaplatí.
Rovnako sa bude postupovať aj pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorí majú
povinnosť podať do 31. marca 2020 oznámenie o zrazení a odvedení dane zákonom
ustanovených plnení a odviesť zrazenú daň.
Návrh nariadenia vlády má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá sociálne
vplyvy ani vplyvy na zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia.

B. Osobitná časť
K §1
Návrh nariadenia vlády ustanovuje, že daňový nedoplatok, ktorým je sankcia
prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania ako aj sankcia za
nezaplatenie dane z príjmov v ustanovenej lehote, zaniká dňom 1. 1. 2021. Uvedené opatrenie
sa navrhuje z dôvodu potreby minimalizovať negatívne následky pandémie koronavírusu na
daňové subjekty.
Navrhuje sa, aby sankcia, ktorou je úrok z omeškania a pokuta, zanikli každému
daňovému subjektu, ktorý mal podať daňové priznanie k dani z príjmov (ročné hlásenie)
v lehote do 31.3.2020 (pri subjektoch s hospodárskym rokom do 30.4.2020 alebo do
31.5.2020), za podmienky, že najneskôr 30.6.2020 podal daňové priznanie a v tejto lehote daň
zaplatil. Uvedené sankcie zanikajú aj tomu subjektu, ktorý podal daňové priznanie v zákonom
ustanovenej lehote, avšak daň zaplatil najneskôr 30.6.2020 napríklad z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
Rovnako sa bude postupovať aj pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorí majú
povinnosť podať do 31. marca 2020 oznámenie o zrazení a odvedení dane z určených plnení
a odviesť zrazenú daň.
V súlade so zásadou hospodárnosti, ktorou sa riadi správa daní, nepristúpi finančná správa
k uloženiu sankcie, ktorá by v zmysle nariadenia aj tak zanikla, aby nedošlo k zvýšenej
administratívnej záťaži na strane daňových subjektov, ako aj na strane finančnej správy.
K§2
Účinnosť nariadenia vlády sa navrhuje dňom vyhlásenia.

