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Daňový subjekt môže  požiadať správcu dane o povolenie odkladu  platenia dane, 

alebo  platenie dane v splátkach 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. 

 

Žiadosť o odklade platenia dane alebo platenie dane v splátkach nemá predpísanú 

formu a je potrebné ju zaslať miestne príslušnému správcovi dane. Správca dane môže 

povoliť odklad platenia dane alebo  platenie dane v splátkach, len ak dlžná suma bude 

zabezpečená záložným právom, to  neplatí, ak výška dane alebo nedoplatku nepresiahne 

3 000  eur. So žiadosťou je potrebné predložiť aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej 

situácie; takúto povinnosť nemá  fyzická osoba,  ktorá nemá oprávnenie na podnikanie.  

 

Odklad platenia dane alebo platenie dane v  splátkach môže správca dane povoliť 

najviac na 24 mesiacov. Za toto obdobie zaplatí daňový subjekt úrok (10%) zo sumy odkladu 

dane alebo zo sumy povolenej splátky. 

 

Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach 

je  spoplatnené správnym poplatkom vo výške 9,50  eura (ak  je žiadosť  zaslaná elektronicky, 

poplatok  je vo výške 4,50 eura). 

 

 

Poznámka: 

Analýza finančnej a ekonomickej situácie na účely povolenia odkladu alebo splátok by mala 

obsahovať také údaje, z ktorých správca dane vie zistiť aktuálnu ekonomickú a finančnú 

situáciu daňového subjektu. Pri analýze finančnej a ekonomickej situácie je možné vychádzať 

najmä z údajov vykázaných v predloženej účtovnej závierke, ktoré predstavujú hlavný zdroj 

informácií. Na základe uvedených údajov správca dane môže vypočítať osvedčené 

a  publikované ukazovatele finančnej analýzy podniku. Výpoveď o finančnej situácii daňového 

subjektu je možné získať napr. analýzou schopnosti daňového subjektu hradiť svoje záväzky, 

t . j. aj záväzok voči štátu, na ktorý žiada odklad. Pre tento účel je možné využiť 

napr.  ukazovateľ pohotovej likvidity, ukazovateľ celkovej zadlženosti, analytický list. 

U  daňovníkov, ktorí nevedú účtovníctvo, je možné pri analýze finančnej a ekonomickej 



situácie vychádzať napr. z evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona 

č.  595/2003  Z.  z.  o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
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