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Platenie preddavkov na daň z príjmov

Pokiaľ sa finančná situácia daňovníka vzhľadom na 
aktuálne udalosti zhoršila a nevie platiť preddavky 
na daň, môže požiadať o platenie preddavkov na 
daň inak (v nižšej, či prípadne nulovej výške). Fi-
nančná správa informovala, že počas tejto mimori-
adnej situácie nie je potrebné k odôvodnenej žiadosti 
nič dokladať.

Ak si želáte podať žiadosť o zníženie preddavkov na 
daň z príjmov, sme Vám k dispozícii.

Vrátenie preplatku na dani z príjmov 2019
Ak je výsledkom daňového priznania k dani z prí-
jmov za rok 2019 daňový preplatok a daňové priz-
nanie bude podané v lehote do 31. marca 2020, bude 
preplatok odpísaný z účtu správcu dane najneskôr 
7. mája 2020. 

Pokiaľ bude lehota na podanie daňového priznania 
k dani z príjmov predĺžená, daňový preplatok bude 
vrátený najneskôr do 40 dní odo dňa jeho vzniku, 
t.j. od uplynutia lehoty na podanie daňového priz-
nania.

DPH
Daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz 
k dani z pridanej hodnoty za február 2020 je potreb-
né podať najneskôr 25. marca 2020. K posunutiu
 termínu nedochádza.

V prípade meškania je možné požiadať o odpuste-
nie zmeškanej lehoty. Finančná správa informuje, 
že bude prihliadať na všetky odôvodnené žiadosti. 
Súčasná situácia súvisiaca so šírením COVID-19 je 
pritom dostatočným dôvodom. Žiadosť sa podáva 
najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy odpadli dôvody 
zmeškania, pričom v tej istej lehote je potrebné uro-
biť zmeškaný úkon.

Nemenia sa tiež podmienky a lehoty na zaplatenie 
dane z pridanej hodnoty, či vrátenie nadmerné-
ho odpočtu. Daňovú povinnosť za február 2020 je 
potrebné uhradiť najneskôr 25. marca 2020.

COVID-19: Daň z príjmov a DPH – povinnosti a úľavy

Finančná správa Slovenskej republiky zverejnila odpovede na najčastejšie praktické otázky v súvislosti s 
aktuálnou mimoriadnou situáciou. Prinášame Vám zhrnutie toho najdôležitejšieho.
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AUDITOR je auditorskou a daňovo 
poradenskou spoločnosťou s medzi-
národným zameraním. Už 1999 
ponúka služby v oblasti auditu, 
daňového poradenstva, mzdového 
účtovníctva a personálnej agendy, 
vedenia finančného účtovníctva a 
podnikového poradenstva.

Prostredníctvom partnerských 
kancelárií v Českej republike a v 
Rakúsku (tu pod menom Stöger 
& Partner) poskytuje kompletné 
poradenstvo v krajinách strednej 
Európy. Členstvo v celosvetovej 
sieti UHY International, ktorá 
združuje nezávislé poradenské 
spoločnosti z viac než 80 krajín 
sveta, umožňuje efektívne riešiť 
globálne poradenské aspekty. 
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Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo. 
Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa 
užívateľ týchto stránok rozhodne urobiť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť.

Diskutuje sa i o ďalších mimoriadnych opatreniach pre oblasť DPH, 
napríklad zrušenie sankcií za neskoré podanie DPH, či zrušenie 
správneho poplatku u žiadostí o odpustenie zmeškanej lehoty. 

Situáciu naďalej monitorujeme a o akýchkoľvek zmenách a prípad-
ných ďalších úľavách schválených Vládou Vás priebežne budeme 
informovať.

Váš AUDITOR tím
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