Predkladacia správa

Ministerstvo financií SR vypracovalo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o
rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti
s pandémiou na základe § 2 ods. ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19.
Návrh nariadenia vlády ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov
na daň z príjmov u daňovníkov, ktorí nepodajú vyhlásenie podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
Takíto daňovníci, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov v období od 1. januára 2020
do skončenia obdobia pandémie, budú platiť preddavky na daň z príjmov na základe tohto
podaného daňového priznania a to za podmienky, že výška preddavku na daň z príjmov z takto
podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na
základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za
zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
Návrh nariadenia vlády zároveň ustanovuje, že uvedený spôsob stanovenia preddavkov
sa nevzťahuje na obdobie, na ktoré platí daňovník preddavky na základe a vo výške určenej
rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak.
Podnetom pre vypracovanie návrhu nariadenia vlády je potreba riešenia rozsahu
platenia preddavkov na daň z príjmov a osobitných podmienok platenia týchto preddavkov.
Návrh nariadenia vlády SR je súčasťou opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie
pre daňové subjekty.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky sa v súlade s čl. 15 Legislatívnych
pravidiel vlády Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky bez
predošlého prerokovania návrhu s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom
konaní. Dôvodom je potreba dočasného a urýchleného vymedzenia podmienok platenia
preddavkov na daň z príjmov v nadväznosti na blížiaci sa termín splatnosti preddavkov na daň
z príjmov. Z rovnakého dôvodu sa navrhuje, aby nariadenie vlády Slovenskej republiky
nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia.
Návrh nariadenia vlády nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívny vplyv na
podnikateľské prostredie a nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyv na
informatizáciu, na služby verejnej správy pre občana ani na manželstvo rodičovstvo a rodinu.
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.

