
Dôvodová  správa 

 

 

A. Všeobecná časť 

 

 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach 

uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou sa prekladá v súlade s 

§ 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 (ďalej len 

„zákon“). 

 

Návrh nariadenia vlády ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov na 

daň z príjmov u daňovníkov, ktorí nepodajú vyhlásenie podľa § 24a zákona. Cieľom návrhu 

nariadenia vlády je umožniť daňovníkom platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších 

podmienok na základe podaného daňového priznania. 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. 

 

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.            

 

Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Osobitná časť 

 

 

K § 1 

Návrh nariadenia vlády ustanovuje, že daňovník, ktorý podal daňové priznanie za zdaňovacie 

obdobie kalendárny rok 2019 do 31. 3. 2020 a neskôr (až do skončenia obdobia pandémie) 

a z tohto daňového priznania mu vyšlo platenie preddavkov v nižšej sume ako boli platené do 

podania daňového priznania, t.j. z daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018, bude 

platiť preddavky na základe tohto nového daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie 

roka 2019.  Uvedené sa týka už preddavkov, ktoré sú splatné k 30. 4. 2020.  

 

Ak by tomuto daňovníkovi z podaného daňového priznania za kalendárny rok 2019 k 31. 3. 

2020 a neskôr vyšlo platenie preddavkov vo vyššej sume ako platil od začiatku zdaňovacieho 

obdobia až do podania daňového priznania, tento daňovník bude platiť preddavky naďalej 

z daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie roka 2018 a to až do uplynutia lehoty 

pre podanie daňového priznania za rok 2019, t.j. do konca mesiaca nasledujúceho po skončení 

obdobia pandémie.  

 

Vyššie uvedená úprava platenia preddavkov sa netýka obdobia (mesiaca, štvrťroka), na ktoré 

daňovník podal vyhlásenie podľa § 24a zákona, t.j. uplatnil svoje právo na neplatenie 

preddavkov z dôvodu, že došlo k poklesu jeho tržieb v určenom období o 40 %.  

 

 V prípade, ak daňovník platí preddavky na základe rozhodnutia správcu dane o platení 

preddavkov inak, tento musí naďalej platiť takto určené preddavky a to počas obdobia, ktoré je 

určené v tomto rozhodnutí. Po skončení tohto časového obdobia môže daňovník postupovať 

podľa odseku 1.  

 

Ak daňovník preddavok splatný v mesiaci apríl 2020 už zaplatil a z podaného daňového 

priznania mu vyšlo platenie preddavkov v nižšej sume ako z daňového priznania za zdaňovacie 

obdobia 2018, môže požiadať správcu dane o vrátenie rozdielu v súlade s ustanoveniami 

zákona o dani z príjmov. 

 

Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý má zdaňovacie obdobie hospodársky rok.  

 

K § 2 

Účinnosť nariadenia vlády sa navrhuje dňom vyhlásenia. 

 


