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Klientské informácie  
 

 

COVID-19:  

Ďalšie mimoriadne opatrenia v daňovej oblasti 
 
 

Národná rada Slovenskej republiky schválila 

ďalšie mimoriadne opatrenia v daňovej 

oblasti. 

 

 Vyjasnili sa lehoty daňových úradov na 

vrátenie daňových preplatkov z daňových 

priznaní k dani z príjmov podaných počas 

obdobia pandémie. Daňový preplatok sa 

vracia v lehote do 40 dní od konca 

kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový 

subjekt podá daňové priznanie. Daňové 

preplatky z daňových priznaní za rok 2019 

podaných do 12. marca 2020 budú vrátené 

najneskôr do 10. mája 2020. 

 Platbu vybraného preddavku na daň zo 

závislej činnosti či zrazenej zrážkovej 

dane už nebude možné odložiť bez sankcie. 

 Počas obdobia pandémie sa upúšťa od 

platenia preddavkov na daň z motorových 

vozidiel, a to počnúc mesiacom apríl 2020. 

Tieto preddavky nebude potrebné doplatiť 

ani po skončení pandémie. Daň 

z motorových vozidiel sa vyrovná až 

v lehote na podanie daňového priznania 

k dani z motorových vozidiel za rok 2020, 

t.j. do 31. januára 2021. 

 Daňovníci, ktorých tržby poklesli 

v porovnaní s rovnakým obdobím 

predchádzajúceho kalendárneho roka 

o najmenej 40 %, nebudú musieť 

v nasledujúcom období platiť preddavky 

na daň z príjmov.  

Ak teda daňovník platí mesačné preddavky 

na daň, potom pre posúdenie povinnosti 

platiť preddavky na daň za mesiac máj 2020 

bude rozhodujúce, či tržby za apríl 2020 

budú najmenej o 40 % nižšie ako tržby za 

apríl 2019. Ak daňovník platí štvrťročné 

preddavky na daň, potom pre posúdenie 

povinnosti platiť preddavky na daň za 

2. štvrťrok 2020 bude rozhodujúce, či tržby 

za 1. štvrťrok 2020 boli najmenej o 40 % 

nižšie ako tržby za 1. štvrťrok 2019. 

Neplatenie preddavkov si daňovník uplatní 

predložením vyhlásenia o tom, že spĺňa 

podmienku poklesu tržieb. Lehota na 

predloženie takéhoto vyhlásenia správcovi 

dane bude najneskôr 15 dní pred 

uplynutím lehoty splatnosti preddavku. 

Slovenská republika 

24. apríl 2020 
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Takýto spôsob platenia preddavkov sa 

prvýkrát uplatní na preddavky splatné v 

máji 2020. 

 

 Daňovníci si budú môcť odpočítať od 

základu dane neuplatnené daňové straty 

za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 

2015 až 2018, najviac v úhrnnej výške 

1.000.000 EUR. Odpočet si budú môcť 

uplatniť v daňovom priznaní, ktorého 

lehota na podanie uplynie medzi 

1. januárom 2020 a 31. decembrom 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Daňovníci s hospodárskym rokom si budú 

môcť uplatniť takýto odpočet daňových strát 

v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 

končiace najskôr 31. októbra 2019. 

V prípade otázok sme Vám radi k dispozícii. 
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