
Oblasť daňových kontrol a iných daňových konaní 
 
Vážení klienti, chceme vás upozorniť, že od 01.10.2020 pokračujú zo zákona všetky daňové 
kontroly/vyrubovacie konania, ktoré boli prerušené na žiadosť daňového subjektu.  
 
Dňa 29.09.2020 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 264/2020 Z. z.,  ktorým sa dopĺňa zákon č. 
67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť 29.09.2020.  
 
Znenie § 2 ods. 3 tohto zákona sa dotýka aj oblasti výkonu daňových kontrol a vyrubovacích konaní. 
Vzhľadom k tomu, že na účely opatrenia podľa § 6 tohto zákona sa považuje  obdobie pandémie za 
skončené dňa 30.09.2020, od 01.10.2020 pokračujú zo zákona všetky daňové kontroly, ktoré boli 
prerušené na žiadosť daňového subjektu.  
 
Obdobie pandémie sa považuje za skončené 30.09.2020 rovnako aj na účely opatrenia podľa § 8 zákona 
a správca dane je povinný od 01.10.2020 pokračovať vo vyrubovacích konaniach, ktoré boli prerušené 
na žiadosť daňového subjektu.  
 

Praktické príklady 

Daňová kontrola: 

1. Daňová kontrola začala 3.2.2020 a daňový subjekt podal žiadosť o prerušenie daňovej kontroly 
počas obdobia pandémie 29.4.2020, obdobie prerušenia je od 30.4.2020 do 30.9.2020 a dňa 
1.10.2020 správca dane pokračuje v daňovej kontrole. 
 

2. Daňová kontrola začala 10.1.2020 a daňovému subjektu bola doručená 24.3.2020 výzva na 
odstránenie pochybností o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti predložených dokladov 
s lehotou 15 dní. Lehota vo výzve uplynula 8.4.2020. Daňový subjekt 9.4.2020 podal žiadosť 
o prerušenie daňovej kontroly. Daňová kontrola bola prerušená od 10.4.2020 do skončenia 
obdobia pandémie 30.9.2020. Dňa 1.10.2020 správca dane pokračuje v daňovej kontrole a 
daňovému subjektu začne plynúť lehota 15 dní na vyjadrenie sa k výzve odznova. 
 

3. Daňová kontrola začala 2.12.2019 a daňovému subjektu bola doručená 24.3.2020 výzva na 
predloženie dôkazov s lehotou 15 dní. Lehota vo výzve mala uplynúť 20.5.2020 počas obdobia 
pandémie. Daňový subjekt 5 dní pred uplynutím lehoty na predloženie dôkazov stanovenej vo 
výzve, t.j. 15.5.2020 podal žiadosť o prerušenie daňovej kontroly. Daňová kontrola bola 
prerušená od 16.5.2020 do skončenia obdobia pandémie 30.9.2020. Dňa 1.10.2020 správca 
dane pokračuje v daňovej kontrole a daňovému subjektu začne plynúť neuplynutá časť lehoty 
na predloženie dôkazov, t.j. 5 dní.  
 

Vyrubovacie konanie (daňové konanie): 

1. Vyrubovacie konanie bolo začaté 27.2.2020 a daňový subjekt podal žiadosť o prerušenie 
vyrubovacieho konania 7.4.2020, obdobie prerušenia je od 8.4.2020 do 30.9.2020 a dňa 
1.10.2020 správca dane pokračuje vo vyrubovacom konaní. 
 

2. Vyrubovacie konanie začalo 10.3.2020 a lehota 20 pracovných dní stanovená vo výzve na 
vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole mala uplynúť 6.4.2020 a daňový subjekt v tejto 
lehote nepredložil pripomienky. Daňový subjekt podal žiadosť o prerušenie vyrubovacieho 



konania 6.4.2020. Vyrubovacie konanie bolo prerušené od 7.4.2020 do skončenia obdobia 
pandémie 30.9.2020. Dňa 1.10.2020 správca dane pokračuje vo vyrubovacom konaní  a 
daňovému subjektu začne plynúť odznova lehota 20 pracovných dní stanovená vo výzve.  

 


