
 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

1/DP/2021/IM 

Informácia k odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach  

 
Daňový subjekt môže v zmysle § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) požiadať o odklad 

platenia dane alebo platenia dane v splátkach (splátkový kalendár). 

 

I.  Podmienky určené Finančným riaditeľstvom SR pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane 

v splátkach: 

 

1. zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných; 

 

Daňový subjekt môže preukázať, že zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na 

jeho výživu odkázaných predložením napr.: 

-  prehlásenia o počte osôb na výživu daňovníka odkázaných, z toho nezaopatrené deti, 

- potvrdenia od zamestnávateľa o dosiahnutom príjme manžela/manželky a ostatných osôb na jeho výživu 

odkázaných,  

-  rozhodnutia, resp. potvrdenia o poberaní sociálnych dávok, 

-  aktuálnej výšky starobného a invalidného dôchodku, 

-  dokladov, ktoré potvrdzujú úhradu preukázateľných výdavkov na bývanie (napr. nájomné, mesačná platba inkasa, 

zaplatená daň z nehnuteľnosti, nákup paliva).  

 

2. u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote 

splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná 

pohroma; 

 

Daňový subjekt môže preukázať splnenie podmienok na odklad platenia dane resp. platenie dane v splátkach 

z dôvodu poklesu príjmov predložením napr.:  

- aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané 

hlavnou knihou, 

- účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce 

podaniu žiadosti.  

 

3. zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo 

prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR; 

 

Daňový subjekt môže preukázať, že zaplatenie dane by zvýšilo jeho platobnú neschopnosť pri výraznom 

obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR napr.: 
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- predložením aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie 

preukázané hlavnou knihou, 

- predložením účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace 

prechádzajúce podaniu žiadosti, 

- uvedením konkrétneho dôvodu obmedzenia vykonávania podnikateľskej činnosti.  

 

4. iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.  

 

Správca dane posúdi podľa predložených podkladov dôvody žiadateľa, ktoré mu bránia zaplatiť daň. 

 

 

II. Spôsob podania žiadosti:  

Daňový subjekt podáva žiadosť o odklad platenia dane alebo žiadosť o platenia dane v splátkach miestne 

príslušnému správcovi dane písomne alebo ústne do zápisnice. Osoby vymedzené v ustanovení § 14 daňového 

poriadku majú povinnosť podať žiadosť elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne cez portál FS SR 

www.financnasprava.sk, z osobnej internetovej zóny cez katalóg formulárov - Všeobecné podanie pre FS v časti 

Správa daní. Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť ak je splnená aspoň jedna 

z podmienok, ktoré určilo Finančné riaditeľstvo SR, na základe ktorej  daňový subjekt žiada o odklad dane alebo 

platenie dane v splátkach.  Daňový subjekt súčasne v žiadosti navrhuje termín odkladu alebo výšku splátok 

a lehotu ich splatnosti.  

 

 

III. Doba odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach: 

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na 24 mesiacov odo dňa 

splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani. 

 

 

IV. Určenie dňa, od ktorého sa povoľuje odklad alebo splátky:  

Odklad platenia dane alebo platenia dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa splatnosti dane, 

a to aj spätne. 

 

 

V. Možnosť povolenia ďalšieho odkladu alebo splátok:  

Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí 

o povolení platenia dane v splátkach, ďalší odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže povoliť, iba 

ak uplynuli najmenej dva roky odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo 

v poslednom rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená.  

 

 

VI. Záložné právo:  

Správca dane môže odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach podmieniť zabezpečením dlžnej sumy 

podľa § 81 daňového poriadku, a to vzhľadom na výšku dane, ktorej odklad platenie dane alebo platenie dane 

v splátkach daňový subjekt žiada, plnenie nepeňažných povinností daňového subjektu a jeho platobnú disciplínu, 

ak je to vzhľadom na jeho majetkové pomery možné.  

 

 

 

 

http://www.financnasprava.sk/
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VII. Úrok:  

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok 3% zo 

sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. 

 

 

VIII. Správny poplatok:  

Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach je spoplatnené  správnym 

poplatkom vo výške 9,50 eura (v prípade elektronicky podanej  žiadosti je výška správneho poplatku 4,50 eura).  

 

Podľa § 19 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 počas obdobia pandémia sa za úkony a konania 

správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správny poplatok podľa 

osobitného predpisu neplatí. Ak sa teda jedná o také konanie (úkon) správneho orgánu, ktoré je potrebné na 

zmiernenie negatívnych následkov pandémie, potom správny poplatok za toto konanie (úkon) sa neplatí.  

 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

                      Centrum podpory pre dane  

                      Máj 2021 

 


