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Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety – odklad daňového priznania 
 

BRATISLAVA, 18.03.2020: Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje 
návrhy úprav legislatívy, ako vyjsť daňovníkom v tejto neľahkej situácii čo najviac v ústrety  
pri plnení ich daňových povinností. Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedodržania 
zákonných lehôt na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb,  
ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Finančná správa nebude uplatňovať 
ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto 
dane v ustanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020. Cieľom ďalších 
pripravovaných opatrení, na ktoré je potrebná legislatívna zmena, je docieliť neuplatnenie sankcií 
v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie daňových priznaní a neuplatnenie sankcií 
v prípade nezaplatenia dane v stanovených lehotách. 
 
Finančná správa spolu s ministerstvom financií avizuje sériu ďalších opatrení v snahe pomôcť svojim 
daňovníkom. Keďže finančná správa vníma podnety daňovníkov na úpravu lehôt na podávanie 
prehľadov, hlásení, daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty a pod., podniká kroky na zmenu. 
Pracovná skupina zriadená ministrom financií hľadá všetky zákonné riešenia, vrátane návrhov zmien  
v legislatíve, ako im súčasnú situáciu so zhoršenými podmienkami pri plnení daňových povinností uľahčiť.  
 
Pracovná skupina diskutuje o všetkých finančných otázkach, ktoré môžu mať vplyv na likviditu 
podnikateľských subjektov, ale aj finančný dopad na štátny rozpočet. Mnohé zmeny si však vyžadujú 
zmenu legislatívy, ktorú musí schváliť vláda a parlament. Týka sa to riešenia aj situácií daňovníkov,  
ktorí v ustanovenej dobe nestihnú podať rôzne hlásenia, prehľady, daňové priznanie k DPH a pod. Cieľom 
pripravovaných opatrení je, aby daňovníci neboli nijako sankcionovaní, či aby nemuseli nijako špeciálne 
žiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa už teraz priebežne usmerňuje daňové a colné 
úrady, ako reagovať v tejto neustále sa meniacej situácii.  
 
Už pripraveným a schváleným opatrením je nariadenie, ktoré pripravilo ministerstvo financií spolu 
s finančnou správou. Vďaka tomuto nariadeniu tak všetky právnické a fyzické osoby môžu podať 
daňové priznanie a daň zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30.06.2020 bez toho,  
aby im hrozila nejaká sankcia. Avizovaný posun termínu podania daňového priznania sa tak dotkne 
všetkých daňovníkov, pričom lehota sa automaticky predĺži až do 30.06.2020.  
 
Obdobný postup sa uplatní aj v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekári), ktorí si nesplnia 
oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane a do 31.03.2020 neodvedú zrazenú daň, ale ak svoju 
povinnosť splnia do náhradného termínu t.j. do 30.06.2020. Aj tento zámer už schválila Vláda SR.  
 
Finančná správa odporúča, aby daňové subjekty aj naďalej sledovali stránku finančnej správy na sociálnej 
sieti Facebook či Instagram, prípadne portál finančnej správy, prostredníctvom ktorých bude finančná 
správa vždy o akýchkoľvek aktualitách informovať.  
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