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            Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 
                                                                                                  

11/PO/2020/IM 
 

 
Informácia 

k zmenám v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 
2020  

 
 

 
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa mení § 42 ods. 2, 3, 6 a 7 zákona o dani z príjmov, pričom v znení účinnom 
od 1. januára 2020 sa tieto ustanovenia prvýkrát použijú pri platení preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie, 
ktoré sa začína najskôr 1. januára 2020. 
 
V § 42 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa zvýšila spodná hranica pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov 
na daň zo sumy 2 500 € na sumu 5 000 €.  
 
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa v § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov mení spôsob výpočtu dane za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely určenia výšky preddavkov na daň. Daňou za predchádzajúce 
zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v 
daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na 
ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 ZDP uvedenej v daňovom priznaní 
podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú 
platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona.   
 
Z uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov vyplýva, že pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie 
obdobie sa vychádza zo sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktoré 
bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň.  
 
Poznámka: 
Podľa zákona o dani z príjmov platného do 31. decembra 2019 sa používala na výpočet dane za predchádzajúce 
zdaňovacie obdobie sadzba dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň.  
 
Zároveň sa základ dane znížený o odpočet daňovej straty uvedený na r. 500 daňového priznania vynásobený 
príslušnou sadzbou dane znižuje iba o úľavy vyplývajúce z tohto zákona, to znamená (r. 500*príslušná sadzba 
dane) – r. 610 .  
 
Poznámka: 
Podľa zákona o dani z príjmov platného do 31.decembra 2019 sa daň znižovala nielen o úľavy, ale aj o zápočet 
dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú podľa § 43 zákona o dani z príjmov odpočítavanú ako preddavok na 
daň (r. 500*príslušná sadzba dane) - (r. 610+r.710+r.1030). 
 
Ustanovenie § 42 ods. 7 zákona o dani z príjmov upravuje poslednú známu daňovú povinnosť na účely 
platenia preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa pri 
stanovení poslednej známej daňovej povinnosti vychádza z daňového priznania podaného za zdaňovacie 
obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, pričom pri výpočte poslednej známej 
daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, vrátane 
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použitia sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov uvedenej v daňovom priznaní podanom za 
zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. 
 
Z uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov vyplýva, že pri platení preddavkov na daň počnúc 1. januárom 
2020 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 , to znamená do 31. marca 2020, 
(za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) sa vychádza z daňového 
priznania za zdaňovacie obdobie 2018, pričom pri prepočte poslednej známej daňovej povinnosti sa základ dane 
znížený o daňovú stratu (r. 500 daňového priznania) prepočíta sadzbou dane uvedenou v tomto v daňovom 
priznaní, t. j. 21 % a odpočítajú sa úľavy vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov (r. 610 daňového priznania). Z 
takto prepočítanej poslednej známej daňovej povinnosti, po zaokrúhlení matematicky podľa § 47 zákona o dani z 
príjmov, sa v súlade s § 42 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov určia a vypočítajú preddavky na daň platené v roku 
2020 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019. 
 
Zaokrúhľovanie 
 
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa zároveň mení postup zaokrúhľovania podľa § 47 zákona o dani z príjmov, 
pričom na daňové povinnosti za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2019 a hospodárskeho roka, ktorý 
začal v roku 2019 a skončí v roku 2020 sa použije postup zaokrúhľovania podľa § 47 v znení účinnom do 31. 
decembra 2019. 
 
 

Postup daňovníka pri platení preddavkov na hospodársky rok 2019/2020 
 
Z uvedených ustanovení zákona o dani z príjmov vyplýva, že daňovník v hospodárskom roku, ktorý začal v roku 
2019 a končí v roku 2020 postupuje pri platení preddavkov podľa § 42 a § 47 zákona o dani z príjmov účinného 
do 31. decembra 2019. 
 

 
Postup daňovníka pri platení preddavkov na kalendárny rok 2020 
 
Od 1. januára 2020 do (predĺženej) lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 právnická osoba pri 
platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Preddavky si vypočíta tak, že r. 500 tohto 
daňového priznania vynásobí 21%, výsledok zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta, následne 
odpočíta absolútnu hodnotu na r. 610 (úľavy na dani) daňového priznania, tzn. (r. 500 x 0,21) – r. 610.   
Z takto vypočítanej dane si vypočíta preddavky na daň, ktoré zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta.  
 
Upozornenie 
Ak takto vypočítaná daň na účely určenia výšky preddavkov nepresiahne 5 000 eur, daňovník štvrťročný 
preddavok, ktorý je splatný do 31. marca 2020 neplatí. 
 
Príklad č. 1: 
V roku 2018 právnická osoba vykázala základ dane na riadku 500 tlačiva DP právnických osôb vo výške 30275,92€. 

Na riadku 610  - Úľavy na dani nebola vykázaná žiadna suma. Aký je postup v zaokrúhľovaní pri vyčíslení 

preddavkov splatných do lehoty na podanie DP za rok 2019 (teda od 1.1.2020 do 31.3.2020) ? 

Podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020 sa preddavky na daň zaokrúhľujú na dve desatinné 

miesta matematicky.  Základ dane na riadku 500 tlačiva DP za rok 2018 vo výške 30275,92 € sa vynásobí sadzbou 

dane 21% = 6 357,9432 €. Táto suma sa zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky teda 6 357,94 €, odpočíta 

sa riadok 610 za rok 2018 , v tomto prípade nebol vyplnený.  Spoločnosť vypočíta  preddavky na I. štvrťrok 

2020 nasledovne: 6 357,94/4=1 589,485€, po zaokrúhlení na dve desatinné miesta matematicky vo 

výške  1589,49€.  

 
Po lehote na podanie daňového priznania za rok 2019 právnická osoba pri platení preddavkov vychádza 
z daňového priznania za rok 2019. Preddavky si vypočíta obdobným spôsobom ako do lehoty na podanie daňového 
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priznania za rok 2019. To znamená, že r. 500  daňového priznania za rok 2019 vynásobí 21%, výsledok zaokrúhli 
matematicky na dve desatinné miesta, následne odpočíta absolútnu hodnotu na r. 610 (úľavy na dani) 
daňového priznania, tzn. (r. 500 x 0,21) – r. 610. Takto vypočítaná suma by mala byť uvedená aj na r. 1110 
daňového priznania za rok 2019. Následne si daňovník z takto vypočítanej dane vypočíta preddavky na daň, ktoré 
zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta.   
 
Príklad č. 2: 

Právnická osoba má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 do 30. 6. 2020. V roku 2019 

právnická osoba vykázala základ dane na riadku 500 tlačiva DP právnických osôb vo výške 305 879,45€. Na riadku 

610  - Úľavy na dani bola vykázaná suma vo výške 37 456,23€. Ako si právnická osoba vypočíta preddavky na daň 

z príjmov právnickej osoby, ktoré bude platiť po lehote na podanie daňového priznania? 

Pri výpočte preddavkov daňovník bude postupovať tak, že základ dane na riadku 500 tlačiva DP za rok 2019 vo 

výške 305 879,45 € sa vynásobí sadzbou dane 21% = 64 234,6845€. Táto suma sa zaokrúhli na dve desatinné 

miesta matematicky teda 64 234,68€, odpočíta sa riadok 610 vo výške 37 456,23 , t. j. 64 234,68 - 37 456,23 = 

26 778,45€.  Spoločnosť vypočíta  preddavky nasledovne: 26 778,45/12=2 231,5375€ po zaokrúhlení na dve 

desatinné miesta matematicky vo výške  2 231,54€.  

 
Ak zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 sú nižšie, ako 
vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2019, je daňovník povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených 
preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania. Ak daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania za rok 2019, preddavky na daň za I. štvrťrok 2020 je povinný vyrovnať do 30.4.2020. 
 
Upozornenie: 
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa v § 42 ods. 8 zákona o dani z príjmov zjednotila lehota splatnosti 
vyrovnania preddavkov na daň u nových daňovníkov s ostatnými daňovníkmi. To znamená, že aj právnická osoba, 
ktorá vznikla v priebehu roka 2019 a nie je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, ktorá si 
nepredĺžila lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 má povinnosť vyrovnať preddavky za I. štvrťrok 
2020 do 30.4.2020.  
 
Bližšie informácie k uvedenej problematike nájdete na stránke finančnej správy v Metodickom pokyne k plateniu 
preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 alebo vo 
FAQ/Praktické príklady/Daň z príjmov právnickej osoby/Preddavky. 

 

  
 

  

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 
                      Centrum podpory pre dane 
                      február 2020 
      

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2019/2019.12.03_24_DZPaU_2019_MP.pdf
https://podpora.financnasprava.sk/346932-Preddavky

