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Prijaté daňové úľavy 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou by sme Vás radi 
informovali, že Vláda Slovenskej republiky prijala
zatiaľ nasledovné dve opatrenia:

 � Neuplatnia sa sankcie za nedodržanie 
lehôt na podanie daňových priznaní k dani 
z príjmov fyzických a právnických osôb a 
za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom 
stanovenej lehote. Uvedené sa týka tých da-
ňovníkov, ktorí majú lehotu na podanie da-
ňového priznania do 31. marca 2020, 30. ap-
ríla 2020 alebo 31. mája 2020. Predpokladom 
je, že si povinnosť podať daňové priznanie a 
zaplatiť daň z príjmov splnia do 30. júna 2020.

Neuplatnia sa sankcie pre poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti za oneskorené poda-
nie oznámenia  o zrazení a odvedení dane z 
príjmov za rok 2019 a za neodvedenie tejto 
dane z príjmov v zákonom stanovenej lehote. 
Predpokladom je, že poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti podá toto oznámenie najneskôr do 
30. júna 2020 a v uvedenej lehote daň aj zaplatí. 

Pokiaľ máte záujem využiť predĺženie lehoty 
na podanie daňového priznania za rok 2019 a 
teda aj splatnosti dane z príjmov, odporúčame, 
napriek uvedenému opatreniu Vlády 
Slovenskej republiky, oznámiť predĺženie le-
hoty daňovému úradu štandardným spôso-
bom v súlade s platnou legislatívou. 
Kontaktujte nás, prosím, v tejto veci obratom. 

Prvé daňové opatrenia slovenskej vlády, navrhované opatrenia
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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. 

Ing. Eva Lenorovičová
Buchhaltung

   
Mag. Georg Stöger

medzinárodné daňové právo

Ivana Kováčová 
mzdová legislatíva

Ing. Jana Sadloňová
daňové poradenstvo

kancelária Bratislava
Fraňa Kráľa 35

811 05 Bratislava

T: +421 2 544 14 660
bratislava@auditor.eu

Ing. Eva Lenorovičová
účtovníctvo

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.

 Diskutované opatrenia 

Evidujeme, že navrhované sú i ďalšie opatrenia, okrem iného: 

 � možnosť odkladu splátok úverov,

 � poskytnutie krátkodobých nízko úročených úverov pre pod-
niky vo vybraných sektoroch,

 � neplatenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie a dane 
zo závislej činnosti za zamestnancov, ktorí pre vládne opatrenia 
nemôžu pracovať,

 � zjednodušenie podmienok na poskytovanie príspevku na 
udržanie pracovného miesta pre malých a stredných podnika-
teľov a živnostníkov.

Situáciu naďalej monitorujeme a o akýchkoľvek zmenách Vás 
priebežne budeme informovať.

      Váš AUDITOR tím

Ing. Jana Sadloňová
Daňové oddelenie

T: +421 907 824  395 
jana.sadlonova@auditor.eu
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