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Miernejšie podmienky odkladu platenia dane
BRATISLAVA – 11.02.2021: Finančná správa zmierňuje podmienky odkladu splátok. Vychádza tak
v ústrety občanom, ktorí pre koronakrízu potrebujú požiadať o odklad platenia dane alebo
zaplatenie dane v splátkach. Po novom platia miernejšie podmienky. Dostupnejšia bude aj štátna
Prvá pomoc, nakoľko doteraz mnohí žiadatelia nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na
dani z príjmov.
Novela daňového poriadku odstránila viaceré prekážky pre podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo
zaplatenie dane v splátkach. Týka sa to všetkých daní, či už dane z nehnuteľnosti, DPH alebo dani z príjmov.
Finančná správa už zverejnila na svojom webe pokyn, ktorý hovorí o nových
podmienkach
(https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_odkl-dane-akt ).

Dlžníci mali aj doteraz možnosť žiadať o zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval plnenie
ďalších povinností, ako záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3000 eur, či vypracovanie
finančnej a ekonomickej analýzy. Pre pandémiu koronavírusu sa však situácia mnohých občanov
skomplikovala. Zjemnením týchto podmienok chce finančná správa vyjsť v ústrety tým, ktorí sa dostali do
finančných ťažkostí.
V okamihu, keď finančná správa povolí odklad platenia dane, bude sa na nich hľadieť ako na subjekty
bez daňového nedoplatku a budú mať možnosť čerpať aj Prvú pomoc. Podmienkou jej získania je totiž
neexistencia nedoplatkov na dani z príjmov. Ľudia majú dve možnosti ako túto podmienku splniť. Buď
požiadajú o odklad platenia dane, alebo o zaplatenie dane v splátkach. Dôležité tiež je, že sa zníži aj úrok
z odkladu, ktorý sa vyrubuje za dobu povoleného odkladu alebo splátok. Namiesto 10 % bude po novom
úrok len vo výške 3 %.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom
zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol
v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky
orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk
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