19/DZPaU/2020/I – Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení
a 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 zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne
opatrenia v oblasti dane z príjmov a k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky
č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení
v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou
Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.04.2020 schválila zákon č. 96/2020 Z. z. ktorým sa mení a 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 zákona č. 75/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 96/2020 Z. z.“).
Zákonom č. 96/2020 Z. z. sa v Čl. I mení a 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 zákona č. 75/2020
Z. z. Zákonom č. 96/2020 Z. z. sa v súvislosti s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 zavádzajú ďalšie mimoriadne opatrenia
vo finančnej oblasti. Podľa Čl. II zákona č. 96/2020 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j.
od 25.04.2020.
V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) opatrenia
podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12.03.2020, kedy vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“)
vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu (§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa
z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS–CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia
najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. vláda SR môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj
po lehotách ustanovených v § 2 ods. 1, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti
s pandémiou v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda SR nariadením.
Vláda SR môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa tohto
zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.
Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy, napr. zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a iné predpisy, ak tento zákon
neustanovuje inak.
Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení
v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z. z.) sa s účinnosťou
odo dňa jeho vyhlásenia, t. j. od 30.04.2020 ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov na daň
z príjmov u daňovníkov, ktorí nepodajú vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. s cieľom umožniť
im platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok na základe daňového priznania podaného od 01.01.2020
do skončenia obdobia pandémie.
Táto informácia sa týka ďalších mimoriadnych opatrení v oblasti dane z príjmov, rozsahu a osobitných
podmienok ich uplatnenia, ktoré sú uvedené v siedmej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. a v nariadení
vlády SR č. 104/2020 Z. z.
Zavedené opatrenia sa týkajú nasledujúcich oblastí:

1.

Poukázanie podielu zaplatenej dane

V § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa predlžuje lehota, v ktorej môže prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov použiť
finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, a to
nielen počas obdobia pandémie, ale až do konca roka 2021.
Ak sa predĺžila lehota na použitie finančných prostriedkov z podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018, ktoré boli
poukázané prijímateľom v roku 2019 o jeden kalendárny rok, teda do konca roka 2021, v nadväznosti na § 22 ods. 4
zákona č. 67/2020 Z. z. sa predlžuje aj lehota na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej
dane podľa § 50 ods. 13 ZDP do konca mája 2022.
Upozornenie:
Lehota na zverejnenie presnej špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane v roku 2018 nebola zmenená, tzn.
prijímateľ podielu zaplatenej dane má povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia toho podielu do konca mája 2020.
Príklad:
Daňovníkovi bol v roku 2019 poukázaný podiel zaplatenej dane. V akej lehote je povinný tento prijatý podiel použiť?
Podľa § 50 ods. 11 ZDP je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov povinný použiť tento podiel najneskôr do konca
roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, teda podiel zaplatenej dane poukázaný
v roku 2019, je povinnosť použiť do konca roka 2020. Ako opatrenie na zmiernenie následkov pandémie bola lehota
na použitie prostriedkov zo zaplatenej dane predĺžená o jeden kalendárny rok podľa § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z.,
teda tieto prostriedky možno použiť do konca roka 2021.
Príklad:
V akej lehote je daňovník povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku
2019 v celkovej sume 3 400,- €?
Podľa § 50 ods. 13 ZDP, ak súhrn prijatých podielov zaplatenej dane je vyšší ako 3 320,- €, podľa zverejneného prehľadu
prijímateľov podielu zaplatenej dane, má prijímateľ povinnosť do 16 mesiacov od zverejnenia ročného prehľadu
prijímateľov, zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. Finančné riaditeľstvo SR
zverejnilo ročný prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane 31.01.2020 podľa stavu poukázaných podielov v roku 2019
a prijímateľ má povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku podľa § 22 ods. 4
zákona č. 67/2020 Z. z. do konca mája 2022.
2.

Preddavky na daň z príjmov

2.1

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na DPPO“)

V súlade s § 42 ods. 7 ZDP platí daňovník preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k dani
z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPPO“) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, tzn.
do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z poslednej známej daňovej povinnosti
uvedenej v daňovom priznaní k DPPO podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim
zdaňovacím obdobím, tzn. z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018.
Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň
lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva
v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak § 21 ods. 2 až 5 zákona
č. 67/2020 Z. z. neustanovujú inak.
Daňovník pri platení preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie
kalendárny rok 2019, resp. príslušný hospodársky rok postupuje podľa § 42 ods. 7 ZDP alebo podľa § 24a zákona
č. 67/2020 Z. z. alebo podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.
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Poznámka:
Zákonom č. 67/2020 Z. z. nedošlo k úprave § 42 ZDP, ktorý upravuje platenie preddavkov na DPPO. Pri výpočte poslednej
známej daňovej povinnosti na účely platenia preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO,
dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, zaokrúhľovaní preddavkov na DPPO ako aj pri platení preddavkov
na DPPO po lehote na podanie daňového priznania k DPPO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie postupuje daňovník
v súlade s Metodickým pokynom k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 01.01.2020. Metodický pokyn je uverejnený
na portáli Finančnej správy SR pod číslom 24/DZPaU/2019/MP v časti: Daňoví a colní špecialisti – Dane – Metodické
pokyny – Priame dane a účtovníctvo.
K posunutiu lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., ktorá má vplyv na platenie
preddavkov na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania, bola vydaná Informácia k siedmej hlave druhej časti
zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – opatrenia v oblasti dane z príjmov vrátane Dodatku č. 1, ktorá je uverejnená na
portáli Finančnej správy SR pod číslom 18/DZPaU/2020/I v časti: Daňoví a colní špecialisti – Dane – Novinky z legislatívy
- Priame dane a účtovníctvo.
Postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.
V súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. daňovník, ktorý nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a
zákona č. 67/2020 Z. z., do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. platí
preddavky na DPPO vypočítané podľa daňového priznania k DPPO podaného v období od 01.01.2020
do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ak sú splnené tieto podmienky:
a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO uplynie počas obdobia pandémie a
b) výška preddavku na DPPO vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania k DPPO je nižšia ako výška
preddavku na DPPO vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní
k DPPO podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
Z uvedeného vyplýva, že ak už daňovník podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019
(ďalej len „zdaňovacie obdobie 2019“), napr. do 31.03.2020 alebo podá daňové priznanie k DPPO za uvedené zdaňovacie
obdobie neskôr, ale v období pandémie a z tohto daňového priznania k DPPO mu vyplynie platenie preddavkov na DPPO
v nižšej výške ako boli platené preddavky na DPPO do podania tohto daňového priznania k DPPO, bude platiť preddavky
na DPPO počnúc nasledujúcim mesiacom po podaní tohto daňového priznania k DPPO na základe daňovej
povinnosti uvedenej v tomto daňovom priznaní k DPPO. Uvedené sa týka už preddavkov na DPPO za mesiac apríl 2020,
ktoré sú splatné k 30.04.2020.
Príklad:
Daňovník podal dňa 27.03.2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula
povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500,- €. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti
uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 daňovník platil za mesiace január až marec 2020
mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000,- €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového
priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?
Daňovník počnúc mesiacom apríl 2020 bude v súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. platiť mesačné
preddavky na DPPO vo výške 1 500,- €.
Príklad:
Daňovník podal dňa 28.04.2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula
povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500,- €. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti
uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 daňovník platil za mesiace január až apríl 2020
mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000,- €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového
priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?
Daňovník počnúc mesiacom máj 2020 bude v súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. platiť mesačné preddavky
na DPPO vo výške 1 500,- € za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
Príklad:
Daňovník podal dňa 25.03.2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu nevznikla
povinnosť platiť preddavky na DPPO. Daňová povinnosť uvedená v tomto daňovom priznaní bola nižšia ako 5 000,- €.
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Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018
daňovník platil štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 1 000,- €, tzn. za I. štvrťrok 2020 zaplatil štvrťročné preddavky
na DPPO vo výške 1 000,- € splatné 31.03.2020. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového
priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?
Daňovník nebude po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 v súlade s § 1 nariadenia vlády
SR č. 104/2020 Z. z. platiť preddavky na DPPO, nakoľko jeho daňová povinnosť uvedená v tomto daňovom priznaní
k DPPO bola nižšia ako 5 000,- €, tzn. nižšia ako je hranica pre platenie štvrťročných preddavkov na DPPO.
Ak by daňovníkovi z podaného daňového priznania k DPPO počas obdobia pandémie vyplynulo platenie preddavkov
na DPPO vo vyššej sume ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia až do podania daňového priznania k DPPO
za zdaňovacie obdobie 2019, daňovník bude platiť preddavky na DPPO naďalej z daňového priznania k DPPO
za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, tzn. z daňovej povinnosti uvedenej
v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018, a to až do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania
k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., tzn. do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
Príklad:
Daňovník podal dňa 25.03.2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula
povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 800,- €. Daňovník platil do podania daňového priznania k DPPO
za zdaňovacie obdobie 2019 na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO
za zdaňovacie obdobie 2018, štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 000,- €, tzn. preddavky na daň za I. štvrťrok 2020
splatné 31.03.2020 vo výške 2 000,- €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového priznania
k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?
Keďže daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 bola vyššia ako daňová
povinnosť uvedená v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018, daňovník bude až do uplynutia lehoty
na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. pokračovať v platení štvrťročných preddavkov
na DPPO na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018, tzn. zaplatí
preddavky na DPPO za II. štvrťrok 2020 splatné 30.06.2020 vo výške 2 000,- € za predpokladu, že nepodá vyhlásenie
o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
Postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. sa neuplatňuje na preddavky na DPPO, ktoré daňovník platí
na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods. 10 ZDP. Tzn., že takýto
daňovník musí naďalej platiť takto určené preddavky na DPPO, a to počas obdobia, ktoré je určené v tomto rozhodnutí.
Po skončení tohto časového obdobia môže daňovník postupovať podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.
za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
Príklad:
Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018
vyplýva daňovníkovi povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000,- €. Daňovník mal v súlade s § 42
ods. 10 ZDP určené rozhodnutím platenie preddavkov na DPPO inak, z ktorého vyplývalo platiť mesačné preddavky
na DPPO za mesiace apríl až jún 2020 vo výške 500,- €. Daňovník podal dňa 25.04.2020 daňové priznanie k DPPO
za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť štvrťročné preddavky na DPPO vo výške 1 500,- €.
V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?
Daňovník bol povinný v súlade s § 42 ods. 7 ZDP platiť za mesiace január až marec 2020 mesačné preddavky na DPPO
vo výške 2 000,- €. V súlade s § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. je daňovník povinný za mesiace apríl až
jún 2020 platiť preddavky na DPPO na základe rozhodnutia o určení platenia preddavkov na DPPO inak, za predpokladu,
že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
Ak daňovník preddavok na DPPO za mesiac apríl 2020 splatný 30.04.2020 už zaplatil na základe poslednej známej
daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 a z podaného daňového priznania
k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 mu vyplynulo platenie preddavkov na DPPO v nižšej výške, môže požiadať správcu
dane o vrátenie rozdielu na zaplatenom preddavku na DPPO za mesiac apríl 2020 v súlade s § 42 ods.12 ZDP.
V prípade, ak daňovník do lehoty na podanie DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. podá opravné daňové priznanie,
z ktorého mu vyplynie platiť nižšie preddavky na DPPO ako boli platené na základe predchádzajúceho daňového priznania
k DPPO, toto opravné daňové priznanie sa bude pre účely platenia preddavkov na DPPO akceptovať s tým, že preddavky
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na daň, ktoré už boli splatné sa nebudú meniť. Meniť sa budú len preddavky na DPPO, ktoré budú splatné
od nasledujúceho mesiaca po podaní opravného daňového priznania k DPPO.
Príklad:
Daňovník platil na základe daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 za mesiace január až marec 2020
mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000,- €. Na základe daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019,
ktoré podal 25.03.2020, platil počnúc mesiacom apríl 2019 mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 800,- €. V máji 2020
daňovník podal opravné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné
preddavky na DPPO vo výške 1 400,- €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní opravného daňového
priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?
Daňovník bude platiť v roku 2020 do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019
preddavky na DPPO nasledovne: za mesiace január až marec 2020 – mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000,- €,
za mesiac apríl a máj 2020 – mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 800,- € (za predpokladu, že daňovník nepodá
vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.). Po podaní opravného daňového priznania k DPPO
za zdaňovacie obdobie 2019, tzn. počnúc mesiacom jún 2020 bude platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 400,€ za predpokladu, že daňovník nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
Podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. rovnako postupuje aj daňovník, ktorý má zdaňovacie obdobie hospodársky
rok.
Postup podľa vyhlásenia o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
Podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. preddavky na DPPO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť
preddavky na DPPO vypočítané podľa § 42 ZDP a splatné v období pandémie, sa neplatia za to obdobie, ktoré
bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní
s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka.
Neplatenie preddavkov na DPPO daňovník uplatňuje predložením vyhlásenia o poklese tržieb príslušnému
správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO. Na lehotu na predloženie
tohto vyhlásenia o poklese tržieb sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatní.
Odporúčaný vzor vyhlásenia o poklese tržieb je prílohou tejto informácie a je uverejnený na portáli Finančnej správy SR
v časti: formuláre – vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – iné vzory tlačív a daňovník, ktorý má povinnosť
elektronickej komunikácie so správcom dane, ho po vyplnení zašle ako prílohu všeobecného podania.
Ak daňovník nemá povinnosť elektronickej komunikácie podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a ani ju nevyužíva, môže v období pandémie postupovať podľa § 3 zákona
č. 67/2020 Z. z., t. j. môže vyhlásenie zaslať prostredníctvom elektronických prostriedkov, napr. emailom, pričom už nie je
potrebné vyhlásenie doručiť aj v listinnej podobe.
Takýto spôsob neplatenia preddavkov na DPPO sa prvýkrát uplatní na preddavky na DPPO splatné v mesiaci máj
2020.
Príklad:
Ak je daňovník platiteľom mesačných preddavkov na DPPO, na skutočnosť, či bude povinný platiť preddavky na DPPO
za mesiac máj 2020 splatné 01.06.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.05.2020) bude rozhodujúce, či tržby
za mesiac apríl 2020 budú najmenej o 40 % nižšie ako tržby dosiahnuté za mesiac apríl 2019.
Ak daňovníkovi, ktorý má povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO, tržby za mesiac apríl 2020 poklesnú najmenej
o 40 % oproti tržbám dosiahnutým za mesiac apríl 2019, daňovník neplatí preddavky na DPPO za mesiac máj 2020
splatné 01.06.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.05.2020), ak podá správcovi dane najneskôr 15 dní
pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO za mesiac máj 2020 vyhlásenie o poklese tržieb, tzn. v tomto
prípade podá vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 18.05.2020. Zmeškanie tejto lehoty nie je možné odpustiť.
Ak tento daňovník už podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, napr. 31.03.2020, preddavky
na DPPO za mesiac apríl 2020 splatné 30.04.2020 môže platiť na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom
priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, ak z tohto daňového priznania vyplynula povinnosť platiť nižšie preddavky
na DPPO ako bola výška preddavkov na DPPO vypočítaných z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní
za zdaňovacie obdobie 2018.
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Poznámka:
Ak splatnosť preddavku na DPPO pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja podľa § 27 ods. 4 daňového
poriadku, posledným dňom lehoty na zaplatenie preddavku na DPPO je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Príklad:
Ak daňovníkovi, ktorý má povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO, tržby za mesiac apríl 2020 nepoklesnú najmenej
o 40 % oproti tržbám dosiahnutým za mesiac apríl 2019, daňovník je povinný zaplatiť mesačné preddavky na DPPO
za mesiac máj 2020 splatné 01.06.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.05.2020) podľa § 42 ods. 7 ZDP
za predpokladu, že nemal vydané správcom dane rozhodnutie o platení preddavkov na DPPO inak podľa § 42 ods. 10
ZDP a nepostupoval podľa § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.
Ak tento daňovník už podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, napr. 31.03.2020, preddavky
na DPPO za mesiac apríl 2020 splatné 30.04.2020, za mesiac máj 2020 splatné 01.06.2020 a nasledujúce mesiace, môže
platiť na základe daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, ak z tohto
daňového priznania vyplynula povinnosť platiť nižšie preddavky na DPPO ako bola výška preddavkov na DPPO
vypočítaných z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018.
Príklad:
Ak daňovníkovi, ktorý má povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO, tržby za mesiac máj 2020 poklesnú najmenej
o 40 % oproti tržbám dosiahnutým za mesiac máj 2019, daňovník neplatí preddavky na DPPO za mesiac jún 2020 splatné
30.06.2020, ak podá správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti
preddavkov na DPPO za mesiac jún 2020, tzn. v tomto prípade podá vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 16.06.2020.
Zmeškanie tejto lehoty nie je možné odpustiť.
Príklad:
Ak je daňovník platiteľom štvrťročných preddavkov na DPPO, na skutočnosť, či bude daňovník povinný platiť preddavky
na DPPO za príslušný kalendárny štvrťrok alebo hospodársky štvrťrok alebo príslušný štvrťrok iného zdaňovacieho
obdobia bude rozhodujúce, či úhrn tržieb za mesiace tvoriace predchádzajúci kalendárny štvrťrok alebo hospodársky
štvrťrok alebo príslušný štvrťrok iného zdaňovacieho obdobia bude najmenej o 40 % nižší ako úhrn tržieb dosiahnutých
za rovnaké mesiace roka 2019.
V prípade daňovníka so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ak úhrn tržieb za I. štvrťrok 2020 (za mesiace január až
marec 2020) bude najmenej o 40 % nižší ako úhrn tržieb za I. štvrťrok 2019 (za mesiace január až marec 2019), daňovník
nebude platiť štvrťročné preddavky na DPPO za II. štvrťrok 2020 splatné 30.06.2020, ak podá správcovi dane vyhlásenie
o poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO za II. štvrťrok 2020, tzn. v tomto
prípade podá vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 16.06.2020. Zmeškanie tejto lehoty nie je možné odpustiť.
V prípade daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, napr. od 01.11.2019 do 31.10.2020, ktorý má platiť
v hospodárskom roku štvrťročné preddavky na DPPO splatné 31.01.2020, 30.04.2020, 31.07.2020 a 02.11.2020 (najbližší
nasledujúci pracovný deň po 31.10.2020), ak úhrn tržieb za II. štvrťrok hospodárskeho roka (za mesiace február, marec,
apríl 2020) bude najmenej o 40 % nižší ako úhrn tržieb za rovnaké obdobie roka 2019 (mesiace február, marec, apríl
2019), daňovník nebude platiť štvrťročné preddavky na DPPO za III. štvrťrok hospodárskeho roka (mesiace máj, jún, júl
2020) splatné 31.07.2020 (za predpokladu, že 31.07.2020 bude trvať obdobie pandémie), ak podá správcovi dane
vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPPO za III. štvrťrok
hospodárskeho roka, tzn. v tomto prípade podá vyhlásenie o poklese tržieb najneskôr 17.07.2020. Zmeškanie tejto lehoty
nie je možné odpustiť.
Keďže podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa takýto spôsob neplatenia preddavkov na DPPO prvýkrát uplatní
na preddavky na daň splatné v mesiaci máj 2020, pri platení preddavkov na DPPO za predchádzajúce mesiace alebo
štvrťroky kalendárneho roka 2020, resp. hospodárskeho roka alebo iného zdaňovacieho obdobia postupuje daňovník
podľa príslušných ustanovení § 42 ZDP alebo v prípade, ak už podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie
2019, resp. príslušný hospodársky rok, postupuje podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.
Za mesiace január až marec 2020, resp. za I. štvrťrok 2020 bol daňovník povinný platiť preddavky na DPPO podľa § 42
ods. 7 ZDP, tzn. z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za bezprostredne
predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pričom daňovník mal možnosť požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov
na DPPO inak podľa § 42 ods. 10 ZDP. Ak tento daňovník už podal daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie
2019, napr. 31.03.2020, preddavky na DPPO za mesiac apríl 2020 splatné 30.04.2020 platí na základe daňovej
povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, ak z tohto daňového priznania vyplynula
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povinnosť platiť nižšie preddavky na DPPO ako bola výška preddavkov na DPPO vypočítaných z daňovej povinnosti
uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018.
Ak sa jedná o nového daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie k DPPO prvýkrát, takýto daňovník neplatí preddavky
na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania. Podľa § 42 ods. 8 ZDP sumu preddavkov na DPPO splatných
do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO vyrovná tento daňovník do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPPO.
V súlade s § 42 ods. 9 ZDP, ak zaplatené preddavky na DPPO do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO sú
nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k DPPO, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce
zdaňovacie obdobie, je daňovník povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku
zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania
k DPPO. V nadväznosti na § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. je tento rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch
na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia daňovník povinný zaplatiť do konca druhého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Preddavky na DPPO, ktoré daňovník v období pandémie neplatil v súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.,
nebude doplácať po skončení pandémie. Tieto preddavky na DPPO nepodliehajú vysporiadaniu podľa § 42 ods. 9
ZDP. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie
kalendárny rok 2020, resp. príslušný hospodársky rok alebo iné zdaňovacie obdobie.
Príklad:
V príklade predpokladáme, že daňovník podá daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 až v lehote
podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. Ďalej predpokladáme, že vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, tzn. lehota
na podanie daňového priznania k DPPO bude 31.08.2020.
Daňovník mal na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie
obdobie 2018 platiť v roku 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019
mesačné preddavky na daň vo výške 1 500,- €. Za január až apríl 2020 daňovník platil mesačné preddavky na DPPO (4 x
1 500,- €). Tieto preddavky na daň podliehajú vysporiadaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP. Za mesiace máj až júl 2020 daňovník
neplatil preddavky na daň (3 x 0,- €) podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. (splnil podmienku poklesu tržieb najmenej
o 40 % a v zákonnej lehote podal správcovi dane vyhlásenie), tieto preddavky na daň nepodliehajú vysporiadaniu podľa
§ 42 ods. 9 ZDP. Za august 2020 daňovník platil mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500,- €, tieto preddavky na daň
podliehajú vysporiadaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP. Po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019
daňovníkovi vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 800,- €. Rozdiel vzniknutý
na zaplatených preddavkoch na daň platených od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového
priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, je daňovník povinný zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, tzn. do 30.09.2020, v tejto lehote daňovník doplatí rozdiel
vo výške 1 500,- € (4 x 300,- € za mesiace január až apríl 2020 + 300,- € za mesiac august 2020).
Príklad:
V príklade predpokladáme, že daňovník podá daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 až v lehote
podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. Ďalej predpokladáme, že vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, tzn. lehota
na podanie daňového priznania k DPPO bude 31.08.2020.
Daňovník mal na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie
obdobie 2018 platiť v roku 2020 až do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019
štvrťročné preddavky na DPPO. Za I. štvrťrok 2020 daňovník zaplatil preddavky na DPPO splatné 31.03.2020. Tieto
preddavky na daň podliehajú vysporiadaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP. Keďže daňovníkovi úhrn tržieb za I. štvrťrok 2020
(mesiace január až marec 2020) poklesol o najmenej 40 % oproti úhrnu tržieb za I. štvrťrok 2019 (mesiace január až marec
2019), daňovník neplatil preddavky na DPPO za II. štvrťrok 2020 splatné 30.06.2020 podľa § 24a ods. 1 zákona
č. 67/2020 Z. z. (splnil podmienku poklesu tržieb a v zákonnej lehote podal správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb).
Preddavky na DPPO za II. štvrťrok 2020 nepodliehajú vysporiadaniu podľa § 42 ods. 9 ZDP. Po podaní daňového
priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 daňovník vysporiada podľa § 42 ods. 9 ZDP len preddavky na DPPO
zaplatené za I. štvrťrok 2020.
Postup podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. môže uplatniť aj daňovník, ktorý má určené platenie preddavkov
na DPPO rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak podľa § 42 ods. 10 ZDP. Ak sa neplatenie preddavkov
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na DPPO týka obdobia, pre ktoré určil správca dane rozhodnutím platenie preddavkov na DPPO inak, neuplatní sa
platenie preddavkov podľa tohto rozhodnutia za to obdobie, za ktoré sa uplatňuje postup o neplatení preddavkov
na DPPO.
Príklad:
Ak správca dane vydal rozhodnutie o určení preddavkov inak podľa § 42 ods. 10 ZDP pre daňovníka, ktorý je mesačným
platiteľom preddavkov na DPPO, na mesiace apríl, máj a jún 2020 a daňovník následne zistí, že jeho tržby v apríli 2020
poklesli oproti tržbám dosiahnutým v apríli 2019 o najmenej 40 %, má možnosť postupovať podľa § 24a ods. 1 zákona
č. 67/2020 Z. z. a za mesiac máj 2020 nebude platiť preddavky na DPPO splatné 01.06.2020 (najbližší nasledujúci
pracovný deň po 31.05.2020) vo výške určenej správcom dane v rozhodnutí, ak najneskôr 15 dní pred splatnosťou týchto
preddavkov na DPPO podá správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb. V prípade, ak jeho tržby aj v mesiaci máj 2020
poklesnú o najmenej 40 % oproti tržbám dosiahnutým v mesiaci máj 2019, opäť môže postupovať podľa § 24a ods. 1
zákona č. 67/2020 Z. z. a za mesiac jún 2020 nebude platiť preddavky na DPPO splatné 30.06.2020 určené v rozhodnutí
o platení preddavkov na DPPO inak, ak najneskôr 15 dní pred splatnosťou týchto preddavkov na DPPO podá správcovi
dane vyhlásenie o poklese tržieb. Tzn., že v uvedenom prípade bude daňovník postupovať pri platení preddavkov
na DPPO na základe rozhodnutia o určení preddavkov na DPPO inak len pri platení preddavkov na DPPO za mesiac apríl
2020.
Ak by správca dane dodatočne zistil, že neboli splnené podmienky na neplatenie preddavkov na DPPO za mesiace máj
a jún 2020, t. j. pokles tržieb za mesiace apríl 2020 a máj 2020 bol menej ako 40 %, platenie preddavkov na DPPO
na základe rozhodnutia sa bude vzťahovať len na preddavky na DPPO za mesiac apríl 2020. Za mesiace máj a jún 2020
bude daňovník povinný zaplatiť preddavky na DPPO vo výške podľa daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní
k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, tzn. tak, akoby za uvedené dva mesiace nebolo vydané rozhodnutie správcu dane
o platení preddavkov na DPPO inak.
Podľa § 24a ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. sa tržbou na účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na DPPO
rozumejú
a) výnosy zahrnuté v čistom obrate definovanom v § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva
a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo,
b) príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého
účtovníctva.
Poznámka:
Podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov
a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej
predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.
Stanovenie čistého obratu sa odvíja od skutočného predmetu podnikania účtovnej jednotky a čistý obrat predstavuje
výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z činnosti, ktoré sú predmetom jej podnikania. Do čistého obratu nepatria výnosy,
ktoré nie sú opakujúce sa výnosy spojené s podnikaním účtovnej jednotky, napríklad výnosy z predaja prebytočného
majetku. Podľa definície ustanovenej v § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve čistým obratom je súčet výnosov, ktoré
sa v účtovnej závierke vykazujú ako tržby z predaja tovaru (účty 604 a 607), tržby z predaja vlastných výrobkov (účet 601)
a tržby z predaja služieb (účty 602 a 606).
Ak ide o účtovné jednotky, ktoré dosahujú v rámci predmetu svojej činnosti výnosy účtované na iných účtoch ako je
uvedené vyššie, napríklad lízingové spoločnosti v súlade s § 30a ods. 3 Opatrenia MF SR zo dňa 16.12.2002
č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, účtujú výnosy na účte 662, do čistého obratu
zahrnú aj tieto výnosy.
2.2

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na DPFO“)

Platenie preddavkov na DPFO upravuje § 34 ZDP. V zmysle § 34 ods. 1 ZDP sa preddavky na DPFO platia v priebehu
preddavkového obdobia, ktorým je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového
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priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPFO“) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO v nasledujúcom zdaňovacom období.
Zákonom č. 67/2020 Z. z. sa počas obdobia pandémie v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. určuje nová lehota na podanie
daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení
obdobia pandémie, v dôsledku čoho dochádza v roku 2020 k posunutiu začiatku nového preddavkového obdobia.
Poznámka:
K lehote na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 podľa § 49 ZDP v spojení s § 21 zákona č. 67/2020 Z. z.
bližšie v bode 2.1. Informácie k siedmej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – opatrenia v oblasti dane
z príjmov vrátane Dodatku č. 1, ktorú vypracoval odbor daňovej metodiky FR SR. Informácia je uverejnená na portáli
Finančnej správy SR pod číslom 18/DZPaU/2020/I v časti: Daňoví a colní špecialisti – Dane - Novinky z legislatívy - Priame
dane a účtovníctvo.
2.2.1

Platenie preddavkov na DPFO podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

V rámci opatrení na zmiernenie následkov pandémie sa v § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. umožnilo daňovníkom, ktorí
sú fyzickými osobami, neplatiť preddavky na DPFO vypočítané podľa § 34 ZDP splatné v období pandémie, a to
za predpokladu splnenia podmienok určených v predmetnom ustanovení.
V súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. preddavky na DPFO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť
preddavky na DPFO vypočítané podľa § 34 ZDP a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne
nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím
predchádzajúceho kalendárneho roka. Neplatenie preddavkov na DPFO uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia
príslušnému správcovi dane podľa daňového poriadku o tom, že spĺňa podmienku ustanoveného poklesu tržieb, a to
najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na DPFO podľa § 34 ZDP. Takýto spôsob platenia
preddavkov na daň sa prvýkrát uplatní na preddavky na DPFO splatné v mesiaci máj 2020.
Vychádzajúc z cit. ustanovenia, napr. daňovník, ktorý je platiteľom mesačných preddavkov na DPFO, nebude platiť
preddavky na DPFO za mesiac máj kalendárneho roka 2020, ktoré sú splatné do konca mája 2020, ak jeho tržby
dosiahnuté v mesiaci apríl 2020 oproti tržbám dosiahnutým v mesiaci apríl 2019 poklesli najmenej o 40 % a napr.
daňovník, ktorý je platiteľom štvrťročných preddavkov na DPFO, nebude platiť preddavky na DPFO za druhý štvrťrok
kalendárneho roka 2020, ktoré sú splatné do konca júna 2020, ak jeho tržby za prvý štvrťrok kalendárneho roka 2020
oproti tržbám za prvý štvrťrok kalendárneho roka 2019 poklesli najmenej o 40 %.
Okrem ustanoveného poklesu tržieb, predpokladom pre neplatenie preddavkov na DPFO podľa § 24a ods. 1 zákona
č. 67/2020 Z. z. je, že k dňu splatnosti predmetných preddavkov na DPFO trvá obdobie pandémie a daňovník predloží
najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPFO príslušnému správcovi dane vyhlásenie
o tom, že spĺňa podmienku ustanoveného poklesu tržieb. Na lehotu na predloženie tohto vyhlásenia sa odpustenie
zmeškania lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatní. Preddavky na DPFO, ktoré mali byť v tomto období
zaplatené, sa po skončení obdobia pandémie doplácať nebudú.
Poznámka:
Ak splatnosť preddavku na DPFO pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja podľa § 27 ods. 4
daňového poriadku posledným dňom lehoty na zaplatenie preddavku na DPFO je najbližší nasledujúci pracovný
deň.
Daňovník, ktorý má povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami, vyhlásenie
o ustanovenom poklese tržieb podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podáva príslušnému správcovi dane
elektronicky. Daňovník, ktorý nemá povinnosť takéhoto doručovania podaní, môže v období pandémie postupovať
podľa § 3 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. vyhlásenie o poklese tržieb môže príslušnému správcovi dane zaslať
prostredníctvom elektronických prostriedkov, pričom nie je potrebné doručiť ho aj v listinnej podobe.
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Finančné riaditeľstvo SR vydalo odporúčaný vzor vyhlásenia o poklese tržieb na účely neplatenia preddavkov na daň
z príjmov podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ktorý je prílohou tejto informácie a ktorý je uverejnený na portáli
Finančnej správy SR v časti: formuláre – vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – iné vzory tlačív.
Príklad:
Daňovník, ktorý na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní
k DPFO typu B za rok 2018, platí odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO
za rok 2018 preddavky na DPFO mesačne po 1 500,- €, dosiahol v apríli 2020 tržby 2 000,- €. Za rovnaké obdobie
predchádzajúceho kalendárneho roka, t. j. za apríl 2019 dosiahol tržby 10 000,- €. Do konca mája 2020 daňovník nepodá
daňové priznanie k DPFO za rok 2019.
Daňovníkove tržby dosiahnuté v apríli 2020 oproti tržbám dosiahnutým v apríli 2019 poklesli o 80 %
[(10 000,- € - 2 000,- €) : 10 000,- € x 100 %], nie je preto povinný zaplatiť mesačný preddavok na DPFO, ktorý je splatný
do konca mája 2020, a to za predpokladu, že ku dňu splatnosti tohto mesačného preddavku na DPFO obdobie pandémie
trvá a súčasne, najneskôr do 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku na DPFO za mesiac máj 2020 predloží
príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že splnil podmienku poklesu tržieb ustanovenú v § 24a ods. 1 zákona
č. 67/2020 Z. z.
Príklad:
Daňovník, ktorý na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní
k DPFO typu B za rok 2018, platí odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok
2018 preddavky na DPFO mesačne po 1 600,- €, dosiahol v júni 2020 tržby 3 000,- €. Za rovnaké obdobie
predchádzajúceho kalendárneho roka, t. j. za jún 2019 dosiahol tržby 9 000,- €. Daňovník predloží 10.06.2020 príslušnému
správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb vo výške ustanovenej v § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. Do konca júla
2020 daňové priznanie k DPFO za rok 2019 daňovník nepodá.
Bude povinný zaplatiť mesačný preddavok na DPFO za júl 2020, ktorý je splatný do konca júla 2020, ak by obdobie
pandémie na základe vyhlásenia vlády SR skončilo 15.07.2020?
Daňovníkove tržby dosiahnuté v júni 2020 oproti tržbám dosiahnutým v júni 2019 poklesli o 66,67 %
[(9 000,- € - 3 000,- €) : 9 000,- € x 100 %]. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. obdobie pandémie trvá do konca
kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá, čo v danom prípade by bolo do 31.07.2020.
Mesačné preddavky na DPFO za júl 2020 sú splatné do konca júla 2020, čo v tomto prípade by bolo počas obdobia
pandémie. Daňovník by preto mesačný preddavok na DPFO za júl 2020 neplatil.
Poznámka:
V nadväznosti na znenie § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa údaj o poklese tržieb zaokrúhli v súlade s § 47 ZDP.
V súlade s § 24a ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. postup podľa § 24a ods. 1 cit. zákona môže uplatniť aj daňovník, ktorý
má určené platenie preddavkov na DPFO rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov na DPFO inak podľa § 34
ods. 4 ZDP. Ak sa neplatenie preddavkov na DPFO podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. týka obdobia, pre ktoré
určil rozhodnutím správca dane daňovníkovi platenie preddavkov na DPFO inak, neuplatní sa platenie preddavkov
na DPFO podľa tohto rozhodnutia za to obdobie, za ktoré sa uplatňuje postup podľa § 24a ods. 1 cit. zákona.
Príklad:
Daňovník, ktorému správca dane v marci 2020 na základe rozhodnutia podľa § 34 ods. 4 ZDP určil platenie preddavkov
na DPFO na obdobie od 01.04.2020 do konca roka 2020, a to štvrťročne po 2 000,- €, dosiahne za prvý štvrťrok 2020
tržby 800,- €. Za prvý štvrťrok 2019 jeho tržby predstavovali 2 500,- €.
Vzhľadom na to, že tržby daňovníka za prvý štvrťrok 2020 oproti tržbám, ktoré dosiahol za prvý štvrťrok 2019, poklesli
o 68 % [(2 500,- € - 800,- €) : 2 500,- € x 100 %], daňovník neplatí preddavok na DPFO za druhý štvrťrok 2020, ktorý je
splatný do konca druhého štvrťroka 2020, t. j. do konca júna 2020. Uvedené platí za predpokladu, že ku dňu splatnosti
tohto preddavku na DPFO obdobie pandémie trvá a súčasne, najneskôr do 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku
na DPFO za druhý štvrťrok 2020, predloží daňovník príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že splnil podmienku
poklesu tržieb ustanovenú v § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.
Poznámka:
Ak by sa následne zistilo, že nedošlo k poklesu tržieb najmenej o 40 % tak, ako to deklaroval daňovník, znamenalo by
to, že daňovník mal povinnosť platiť preddavky na DPFO, a to vo výške podľa § 34 ZDP, a nie podľa rozhodnutia správcu
dane podľa § 34 ods. 4 ZDP. Akonáhle daňovník za príslušné obdobie využil možnosť neplatiť preddavky na DPFO
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podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z., rozhodnutie podľa § 34 ods. 4 ZDP za toto obdobie sa „vypína“, a to aj po zistení
správcu dane, že daňovník nemal nárok na neplatenie preddavkov na DPFO. V prípade nezaplatenia preddavkov
na DPFO správca dane uplatní sankčný postih podľa daňového poriadku.
Pojem tržba na účely § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. je vymedzený v § 24a ods. 3 cit. zákona. V zmysle
predmetného ustanovenia sa u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, tržbou na účely neplatenia preddavkov na DPFO
počas obdobia pandémie rozumejú
a) výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. u daňovníka účtujúceho v sústave
podvojného účtovníctva,
Poznámka:
Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. na účely tohto zákona sa do čistého
obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa
zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných
výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.
b) príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého
účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP a u daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky
percentom z príjmov a vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP.
Príklad:
Daňovníčka, ktorá vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, poskytuje na základe živnostenského oprávnenia
kadernícke služby. V apríli 2020 predá za 300,- € pre nadbytočnosť dve kadernícke kreslá, ktoré mala zahrnuté
v obchodnom majetku využívanom na dosiahnutie príjmov zo živnosti. V predmete živnosti nemá uvedený predaj
kaderníckeho nábytku. Je možné tento príjem považovať za tržbu podľa § 24a ods. 3 písm. a) zákona č. 67/2020 Z. z.?
Nie. Príjem z predaja kaderníckych kresiel sa v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) ZDP považuje za príjem zo živnosti podľa § 6
ods. 1 písm. b) ZDP, keďže však v tomto prípade ide len o jednorazový (neopakujúci sa) príjem, nie je súčasťou tržieb
podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.
Príklad:
Daňovník, ktorý je živnostníkom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva, využíva na prevádzkovanie živnosti
výrobnú halu, ktorú má zahrnutú v obchodnom majetku [§ 2 písm. m) ZDP]. Časť tejto haly od začiatku roku 2019
prenajíma, nejde však o prenájom na základe živnostenského oprávnenia. Je možné príjem z prenájmu haly považovať
za tržbu podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.?
Áno. Príjem z prenájmu časti haly sa v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) ZDP považuje za príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1
písm. b) ZDP, ktorý je možné považovať za príjem z pravidelnej činnosti daňovníka (opakujúci sa príjem), považuje sa
preto za tržbu z predaja služby podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.
Príklad:
Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, poskytuje na základe živnostenského oprávnenia ubytovacie
služby. Považuje sa príjem za poskytnuté ubytovacie služby za tržbu podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.?
Áno. Príjem za poskytnuté ubytovacie služby poskytované na základe živnostenského oprávnenia je tržbou z predaja
služieb podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.
Príklad:
Daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, prenajíma nehnuteľnosť. Nejde o prenájom na základe
živnostenského oprávnenia a nejde ani o prenájom obchodného majetku využívaného na podnikanie ani na inú
samostatnú zárobkovú činnosť. Považuje sa takýto príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 ZDP za tržbu
podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.?
Áno. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 ZDP je možné považovať za príjem z pravidelnej činnosti
daňovníka, takto dosiahnutý príjem je preto možné považovať za tržbu z predaja služby podľa § 24a ods. 3 písm. b)
zákona č. 67/2020 Z. z.
Ak teda daňovník je v roku 2020 (na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP
v znení účinnom do konca roka 2019 v nadväznosti na § 52zza ods. 19 ZDP z údajov uvedených v daňovom priznaní
k DPFO za rok 2018) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom podá
daňové priznanie k DPFO za rok 2019 (ak uplatňuje postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.), resp.
do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 (ak podá predmetné daňové priznanie
v lehote podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z.) povinný preddavky na DPFO platiť len (resp. aj) z titulu dosiahnutých príjmov
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z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP, pričom tieto jeho príjmy za príslušné obdobie roka 2020 poklesli oproti porovnateľnému
obdobiu roka 2019 najmenej o 40 %, uplatní sa postup podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
2.2.2

Platenie preddavkov na DPFO podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. daňovník, ktorý nepodá vyhlásenie podľa § 24a zákona č. 67/2020
Z. z. do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. platí preddavky na daň
z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 01.01.2020 do skončenia obdobia
pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ak sú splnené tieto podmienky:
a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie a
b) výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška
preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom
priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.
Podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. postup podľa § 1 ods. 1 cit. nariadenia vlády sa neuplatňuje
na preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov inak.
Príklad:
Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO typu B
za rok 2018 platí daňovník odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie uvedeného daňového priznania
preddavky na DPFO mesačne po 2 000,- €. Dňa 10.02.2020 (v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP) podal daňovník daňové
priznanie k DPFO za rok 2019. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených
v predmetnom daňovom priznaní spôsobom podľa § 34 v znení účinnom od 01.01.2020 má platiť preddavky na DPFO
štvrťročne po 1 400,- €.
Ako daňovník platí preddavky na DPFO v roku 2020, ak mu správca dane neurčil platenie preddavkov na DPFO inak
podľa § 34 ods. 4 ZDP a ak vláda SR vyhlási koniec pandémie v júli 2020?
Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO uplynul daňovníkovi počas obdobia pandémie (31.03.2020)
a výška preddavkov na DPFO určená podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených
v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019 je nižšia (štvrťročne predstavuje 1 400,- €), ako výška preddavkov na DPFO
určená na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO
za rok 2018 (mesačne po 2 000,- €, čo je za štvrťrok 6 000, €). Pri platení preddavkov na DPFO postupuje preto daňovník
podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. Ak vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňovník platí v roku
2020 preddavky na DPFO nasledovne:
 do konca marca 2020 platí preddavky na DPFO vo výške vypočítanej podľa údajov uvedených v daňovom priznaní
k DPFO za rok 2018, t. j. do konca januára, do konca februára a do konca marca 2020 zaplatí mesačné preddavky
na DPFO po 2 000,- €,
 od 01.04.2020 platí preddavky na DPFO vo výške vypočítanej podľa daňového priznania k DPFO za rok 2019, t. j.
o do konca júna 2020 zaplatí štvrťročný preddavok na DPFO vo výške 1 400,- €*),
o do konca septembra 2020 zaplatí štvrťročný preddavok na DPFO vo výške 1 400,- €,
o do konca decembra 2020 zaplatí štvrťročný preddavok na DPFO vo výške 1 400,- €.
*) Na základe nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. uvedené platí len za predpokladu, že daňovník najneskôr 15 dní
pred uplynutím lehoty splatnosti štvrťročného preddavku na DPFO za druhý štvrťrok 2020 nepodá správcovi dane
vyhlásenie o poklese tržieb za prvý štvrťrok 2020 oproti tržbám za prvý štvrťrok 2019 najmenej o 40 % podľa § 24a zákona
č. 67/2020 Z. z. Ak by daňovníkove tržby za prvý štvrťrok 2020 poklesli oproti tržbám za prvý štvrťrok 2019 najmenej o 40
% a daňovník by najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na DPFO za druhý štvrťrok 2020 podal
správcovi vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., štvrťročný preddavok na DPFO za druhý
štvrťrok by na základe nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. neplatil.
Poznámka:
V platení preddavkov na DPFO po 1 400,- € štvrťročne daňovník pokračuje aj v roku 2021, a to až do posledného dňa
lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2020, a to za predpokladu, že na toto obdobie mu správca dane
neurčí platenie preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4 ZDP.
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Príklad:
Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO typu B
za rok 2018 platí daňovník odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie uvedeného daňového priznania
preddavky na DPFO mesačne po 2 000,- €. Dňa 10.02.2020 (v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP) podal daňovník daňové
priznanie k DPFO za rok 2019. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených
v predmetnom daňovom priznaní spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020, daňovník má platiť
preddavky na DPFO štvrťročne po 1 400,- €. Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO uplynul
daňovníkovi počas obdobia pandémie (31.03.2020) a výška preddavkov na DPFO určená podľa poslednej známej daňovej
povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019 je nižšia (štvrťročne predstavuje
1 400,- €), ako výška preddavkov na DPFO určená na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov
uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 (mesačne po 2 000,- €, čo je za štvrťrok v úhrne 6 000,- €).
Daňovníkovi neurčil platenie preddavkov na DPFO správca dane podľa § 34 ods. 4 ZDP a ani nepodal vyhlásenie
o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. Pri platení preddavkov na DPFO postupuje preto daňovník
podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.
Daňovník do konca januára, do konca februára a do konca marca 2020 zaplatil mesačné preddavky na DPFO po 2 000,€ a od 01.04.2020 má platiť preddavky na DPFO vypočítané podľa daňového priznania k DPFO za rok 2019, t. j.
štvrťročne po 1 400,- €. Mesačný preddavok vo výške 2 000,- € daňovník zaplatil naviac aj za mesiac apríl 2020, za ktorý
už tento preddavok na DPFO nebol povinný platiť v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z. z.
Akým spôsobom môže daňovník uplatniť vrátenie takto naviac zaplateného mesačného preddavku na DPFO za apríl
2020?
Daňovník môže využiť ustanovenie § 34 ods. 7 ZDP, v zmysle ktorého správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania
žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň, alebo
rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť
podľa tohto zákona. Na postup správcu dane sa pri vrátení takto zaplatených preddavkov alebo rozdielu zaplatených
preddavkov na daň použijú ustanovenia § 79 daňového poriadku.
Príklad:
Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO typu B
za rok 2018 daňovníkovi odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie uvedeného daňového priznania nevznikla
povinnosť platiť preddavky na DPFO. Daňové priznanie k DPFO za rok 2019 podal dňa 05.05.2020. Podľa poslednej
známej daňovej povinnosti vypočítanej podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 na základe údajov uvedených
v tomto daňovom priznaní má platiť štvrťročné preddavky na DPFO typu B po 1 300,- €.
Ako daňovník platí preddavky na DPFO v roku 2020, ak mu správca dane neurčil platenie preddavkov na DPFO inak
podľa § 34 ods. 4 ZDP a ak vláda SR vyhlási koniec pandémie v júli 2020?
Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok
2018 daňovník preddavky na DPFO neplatí. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov
uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019 má daňovník platiť preddavky na DPFO štvrťročne po 1 300,- €.
Znamená to, že výška preddavku na DPFO vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti z daňového
priznania k DPFO za rok 2019 je vyššia ako výška preddavku na DPFO vypočítaná na základe poslednej známej daňovej
povinnosti z daňového priznania k DPFO za rok 2018. Z uvedeného dôvodu sa postup podľa nariadenia vlády SR
č. 104/2020 Z. z. v tomto prípade neuplatní.
V súlade s ust. § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. sa určuje nová lehota na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019,
ktorou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Z uvedeného vyplýva, že v roku
2020 sa posúva začiatok nového preddavkového obdobia podľa § 34 ods. 1 ZDP (ktorým je obdobie od prvého dňa
nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov v nasledujúcom zdaňovacom období).
V nadväznosti na uvedené, až do lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019, čo v prípade, ak koniec
pandémie vyhlási vláda SR v júli 2020, je do konca augusta 2020, uvedený daňovník vychádza pri platení preddavkov
na DPFO z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej na základe daňového priznania k DPFO za rok 2018, t. j.
do konca augusta 2020 by preddavky na DPFO v tomto prípade neplatil. Preddavky na DPFO štvrťročne po 1 300,- € , by
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začal daňovník platiť až počnúc platbou štvrťročného preddavku na DPFO splatnou za tretí štvrťrok 2020, čo je do konca
septembra 2020.
Príklad:
Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO typu B
za rok 2018 daňovník odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie uvedeného daňového priznania má povinnosť
platiť mesačné preddavky na DPFO po 2 000,- €. Daňové priznanie k DPFO za rok 2019 podal v apríli 2020. Na základe
poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 na základe údajov
uvedených v tomto daňovom priznaní má platiť mesačné preddavky na DPFO typu B po 1 500,- €. V júni 2020 podá
daňovník opravné daňové priznanie k DPFO za rok 2019. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej
podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 na základe údajov uvedených v tomto opravnom daňovom priznaní má
platiť mesačné preddavky na DPFO typu B po 1 400,- €.
Ako daňovník platí preddavky na DPFO v roku 2020 do skončenia pandémie, ak mu správca dane neurčí platenie
preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4 ZDP a ak vláda SR vyhlási koniec pandémie v júli 2020?
Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO uplynul daňovníkovi počas obdobia pandémie (31.03.2020)
a výška preddavkov na DPFO určená podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených
v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019 a tiež v opravnom daňovom priznaní je nižšia (mesačne predstavuje 1 500,- €,
resp. 1 400,- €), ako výška preddavkov na DPFO určená na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej
z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 (mesačne predstavuje 2 000,- €). Pri platení preddavkov
na DPFO postupuje preto daňovník podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. Ak vláda SR vyhlási skončenie pandémie
v júli 2020, daňovník platí v roku 2020 preddavky na DPFO nasledovne:
 do konca apríla 2020 (t. j. do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom podal daňové priznanie k DPFO za rok 2019)
platí preddavky na DPFO vo výške vypočítanej podľa údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018,
t. j. do konca januára 2020, do konca februára, do konca marca a do konca apríla 2020 zaplatí mesačne preddavky
na DPFO po 2 000,- €,
 od 01.05.2020 do 30.06.2020 (t. j. od prvého dňa nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom podal
daňové priznanie k DPFO za rok 2019) platí preddavky na DPFO vo výške vypočítanej podľa daňového priznania
k DPFO za rok 2019, t. j. do konca mája 2020 a do konca júna 2020 zaplatí mesačne preddavky na DPFO po 1 500,€*),
 za júl 2020 (čo je kalendárny mesiac nasledujúci po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom podal opravné daňové
priznanie k DPFO za rok 2019 a zároveň aj kalendárny mesiac, do konca ktorého obdobie pandémie trvá) má
povinnosť zaplatiť mesačný preddavok na DPFO vo výške 1 400,- €*)
*) Uvedená výška preddavkov na DPFO, pokiaľ ide o mesačné preddavky na DPFO za máj, jún (po 1 500,- €) a júl 2020
(1 400,- €) platí na základe nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. len za predpokladu, že daňovník pre tieto kalendárne
mesiace (resp. pre niektorý z týchto kalendárnych mesiacov) nepodá správcovi dane v ustanovenej lehote vyhlásenie
o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.
Poznámka:
V platení preddavkov na DPFO po 1 400,- € mesačne daňovník pokračuje aj za mesiac august 2020 a rovnako aj
za jednotlivé kalendárne mesiace nasledujúce po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019
určenej v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z., a to až do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok
2020, za predpokladu, že na toto obdobie mu správca dane neurčí platenie preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4
ZDP.
3.

Odpočet daňovej straty

3.1

Odpočet daňovej straty právnickej osoby

V súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia
ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže daňovník, ktorý je právnickou osobou, odpočítať od základu dane najviac v úhrnnej
hodnote 1 000 000 €, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie uplynie
v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. Nárok na odpočet daňovej straty má daňovník vo výške jej časti, ktorá ešte nebola
uplatnená v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
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Daňovník podľa tohto ustanovenia odpočítava tie časti neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia
ukončené v rokoch 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie mu vzniká nárok podľa ZDP, t. j. nie tie časti daňových strát,
na ktorých odpočítanie daňovníkovi zanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane
v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
Príklad:
Daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, 31.08.2020 uplynul posledný deň lehoty na podanie
daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 (predpokladáme, že vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli
2020, t. j. uplatní sa lehota podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. ). V tomto zdaňovacom období vykázal základ dane
vo výške 25 000 €. V akej výške si môže v tomto zdaňovacom období odpočítať daňovú stratu z predchádzajúceho
zdaňovacieho obdobia, ak za zdaňovacie obdobie 2015 vykázal daňovú stratu vo výške 200 000 € a v zdaňovacích
obdobiach 2016, 2017 a 2018 daňovník nevykázal základ dane, od ktorého by bolo možné odpočítavať časť daňovej straty
do výšky 50 000 € (1/4 daňovej straty vykázanej v roku 2015).
Keďže daňovníkovi nárok na odpočet troch štvrtín daňovej straty, ktoré si neuplatnil v zdaňovacích obdobiach 2016, 2017
a 2018, zanikol, v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019 daňovník odpočíta len poslednú štvrtinu
daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2015, a to len do výšky vykázaného základu dane, t. j. 25 000 €.
Príklad:
Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 podanom
v lehote do 31.08.2020 (predpokladáme, že vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, t. j. uplatní sa lehota podľa
§ 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. ). dosiahol základ dane vo výške 2 000 000 €. Za zdaňovacie obdobie 2018 vykázal
daňovú stratu vo výške 1 400 000 €. Akú časť daňovej straty vykázanej v zdaňovacom období roka 2018 si tento daňovník
môže odpočítať od základu dane vyčísleného v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019?
Ak sa daňovník rozhodne pri odpočte daňovej straty postupovať podľa § 30 ZDP, od základu dane vyčísleného
za zdaňovacie obdobie 2019 odpočíta jednu štvrtinu vykázanej daňovej straty vo výške 350 000 €.
Ak sa daňovník rozhodne pri odpočte daňovej straty postupovať podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., od základu dane
vyčísleného za zdaňovacie obdobie 2019 odpočíta daňovú stratu najviac do výšky 1 000 000 €.
V súlade s § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa na ustanovenia tohto zákona vzťahujú príslušné ustanovenia ZDP, ak
tento zákon neustanovuje inak. Uplatnenie odpočtu daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch
2015 až 2018 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. nie je pre daňovníka povinné. Hoci § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.
ustanovuje za účelom zmiernenia následkov pandémie osobitný spôsob odpočtu neuplatnených daňových strát
za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, daňovník môže pri odpočítavaní daňovej straty postupovať aj
podľa § 30 ZDP, ak je to pre neho výhodnejšie. Ak sa daňovník rozhodne odpočítať daňovú stratu podľa podmienok
vymedzených v § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., nemôže si súčasne uplatniť odpočet daňovej straty podľa § 30 ZDP
a naopak.
Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, môže v súlade s § 24b ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. uplatniť
odpočet daňovej straty podľa tohto zákona v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie končiace najskôr
31.10.2019. Uvedená úprava odpočtu daňovej straty sa nevzťahuje na zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý má
hospodársky rok a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadol na rok 2019, ale po využití
možnosti predlženia lehoty podľa § 49 ods. 3 ZDP mu posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadol na rok
2020, napr. daňovník si nemôže odpočítať úhrn daňových strát v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie od 01.10.2018
do 30.09.2019, ale tento odpočet si uplatní až v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2020
(odpočet úhrnu daňových strát nemôže byť uplatnený počas dvoch zdaňovacích období).
Príklad:
Daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.11.2018 do 31.10.2019, uplynie posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania k DPPO 31.01.2020. Daňovník dosiahne základ dane vo výške 25 000 €.
Akú časť daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka od 01.11.2017 do 31.10.2018 vo výške
50 000 € si môže daňovník odpočítať od základu dane podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.?
Daňovník si v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. môže v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie
od 01.11.2018 do 31.10.2019 odpočítať časť daňovej straty do výšky dosiahnutého základu dane, t. j. 25 000 €.
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Príklad:
Daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok od 01.10.2018 do 30.09.2019, uplynie posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania k DPPO 31.12.2019.
Daňovník si na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane podľa § 49 ods. 3 ZDP predĺžil lehotu
na podanie daňového priznania k DPPO o tri kalendárne mesiace, t. j. do 31.03.2020.
Môže si tento daňovník odpočítať od základu dane vyčísleného v daňovom priznaní k DPPO za hospodársky rok
od 01.10.2018 do 30.09.2019 úhrn neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch
2015 až 2018 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.?
Daňovník si nemôže uplatniť odpočet úhrnu daňových strát v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v daňovom priznaní
za zdaňovacie obdobie od 01.10.2018 do 30.09.2019, ale tento odpočet si uplatní až v daňovom priznaní za zdaňovacie
obdobie od 01.10.2019 do 30.09.2020.
Zákon č. 67/2020 Z. z. v § 24b ods. 3 ustanovuje postup pri odpočte daňových strát. Daňovník odpočítava daňové straty
postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty až po naposledy vykázanú daňovú stratu.
Príklad:
Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, vykázal za zdaňovacie obdobie roka:
2015 daňovú stratu vo výške 100 000 €
2016 daňovú stratu vo výške 140 000 €
2017 základ dane vo výške 20 000 €
2018 základ dane vo výške 25 000 €
Daňovníkovi z dôvodu vykázania daňovej straty v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie roka 2016 zanikol
nárok na odpočítane prvej štvrtiny z daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2015 vo výške 25 000 €
(100 000/4).
V zdaňovacom období roka 2017 si daňovník od zisteného základu dane mohol odpočítať časť z druhej štvrtiny daňovej
straty vykázanej v zdaňovacom období roka 2015 (25 000 €) do výšky dosiahnutého základu dane, t. j. 20 000 €.
Na odpočítanie v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach mu zostala daňová strata za zdaňovacie obdobie roka 2015
vo výške 50 000 €. Daňovníkovi z dôvodu dosiahnutia nízkeho základu dane zanikol nárok na odpočítanie prvej štvrtiny
z daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 35 000 € (140 000/4). Na odpočítanie
v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach mu ostali tri štvrtiny daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2016
vo výške 105 000 €.
V zdaňovacom období roka 2018 si daňovník od zisteného základu dane odpočítal tretiu štvrtinu daňovej straty vykázanej
za zdaňovacie obdobie roka 2015 vo výške 25 000 €. Na odpočítanie v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach mu ostala
posledná časť - štvrtina daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie 2015 vo výške 25 000 €. Z dôvodu nedostatočnej
výšky dosiahnutého základu dane daňovníkovi zanikol nárok na odpočítanie druhej štvrtiny daňovej straty vykázanej
za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 35 000 €. Na odpočítanie v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach mu ostali
posledné dve štvrtiny daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 70 000 €.
Akú časť daňovej straty si môže daňovník odpočítať podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v daňovom priznaní k DPPO
za zdaňovacie obdobie roka 2019, ak za toto zdaňovacie obdobie dosiahne základ dane vo výške 100 000 €?
Daňovník v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie roka 2019 môže od vyčísleného základu dane vo výške
100 000 € odpočítať poslednú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2015 vo výške 25 000 €
a posledné dve štvrtiny daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2016 vo výške 70 000 €, a to do výšky
základu dane vykázaného za zdaňovacie obdobie roka 2019.
Za účelom uplatnenia odpočtu neuplatnených daňových strát v daňovom priznaní k DPPO v budúcnosti daňovník vedie
evidenciu o výške vykázanej a uplatnenej daňovej straty podľa jednotlivých zdaňovacích období spolu s údajom o časti
príslušnej daňovej straty, ktorá zostáva na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa pravidiel ustanovených
v ZDP.
3.2

Odpočet daňovej straty fyzickej osoby

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, môže v súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. odpočítať od základu dane
(čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP
za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018, najviac však v úhrnnej sume 1 000 000,- €. Tieto daňové straty môže
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daňovník, ktorý je fyzickou osobou, odpočítať v daňovom priznaní k DPFO, ktorého posledný deň lehoty na podanie
daňového priznania uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. U daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa jedná
o daňové priznanie k DPFO za rok 2019, ak lehota na podanie tohto daňového priznania uplynie v období od 01.01.2020
do 31.12.2020. V prípade podania daňového priznania za zomrelého daňovníka dedičom alebo osobou podľa § 35 zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) o daňové priznanie k DPFO
za rok 2019, ak lehota na podanie tohto daňového priznania uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 a daňové
priznanie k DPFO za rok 2020, ak lehota na podanie tohto daňového priznania uplynie v období od 01.01.2020
do 31.12.2020.
Daňovník v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. odpočítava tie časti neuplatnených daňových strát za zdaňovacie
obdobia rokov 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie mu vzniká nárok podľa ZDP, t. j. nie tie časti daňových strát,
na ktorých odpočítanie daňovníkovi zanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane (čiastkového
základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. z dôvodu vykázania
daňovej straty v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
Príklad:
Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie roku 2017 daňovú stratu vo výške 10 000,- €. Za zdaňovacie obdobie roku 2018
vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 5 000,- € a v súlade s § 30 ods. 1 ZDP v daňovom
priznaní k DPFO za rok 2018 odpočítal ¼ daňovej straty vykázanej za rok 2017, t. j. odpočítal sumu 2 500,- €. Za rok 2019
vykázal daňovník základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 11 000,- €. Akú výšku daňovej straty vykázanej
za rok 2017 môže daňovník odpočítať v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019?
V súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. môže daňovník odpočítať v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019
neuplatnenú daňovú stratu vykázanú za rok 2017, na ktorú má ešte zákonný nárok, t. j. môže odpočítať sumu 7 500,- €.
Príklad:
Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie roku 2017 daňovú stratu vo výške 10 000,- €. Za zdaňovacie obdobie roku 2018
vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 1 000,- € a v súlade s § 30 ods. 1 ZDP v daňovom
priznaní k DPFO za rok 2018 odpočítal ¼ daňovej straty vykázanej za rok 2017, avšak len do výšky vykázaného základu
dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP t. j. odpočítal sumu 1 000,- €. Za rok 2019 vykázal daňovník základ dane z príjmov
podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 11 000,- €. Akú výšku daňovej straty vykázanej za rok 2017 môže daňovník odpočítať
v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019?
V súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. môže daňovník odpočítať v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019
neuplatnenú daňovú stratu vykázanú za rok 2017, pričom daňovník nemôže spätne uplatniť časť daňovej straty, ktorú
nadväzne na výšku vykázaného základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nemohol uplatniť v daňovom priznaní
k DPFO za rok 2018 (1 500,- €), t. j. v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019 môže odpočítať sumu 7 500,- €.
V súlade s § 24b ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. daňová strata podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa odpočítava
postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu. Daňovník si v nadväznosti
na uplatnenie odpočtu daňových strát musí viesť evidenciu, akú výšku a z ktorej daňovej straty odpočítal, aby
v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vedel uplatniť odpočet zostávajúcej časti neuplatnených daňových strát
podľa pravidiel ustanovených v ZDP.
Príklad:
Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie roku:
 2015 daňovú stratu vo výške 10 000,- €;
 2016 daňovú stratu vo výške 8 000,- €;
 2017 základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 6 000,- € a v súlade s § 30 ods. 1 ZDP odpočítal ¼
daňovej straty vykázanej za rok 2015 a 2016, t. j. odpočítal sumu 4 500,- € (2 500,- € + 2 000,- €) a
 2018 daňovú stratu vo výške 11 000,- €.
Za rok 2019 vykázal daňovník základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 15 000,- €. Akú výšku daňovej
straty môže daňovník odpočítať v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019?
V súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. môže daňovník odpočítať v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019
 neuplatnenú daňovú stratu vykázanú za rok 2015 v sume 2 500,- € [daňovník nemôže spätne uplatniť ¼ vykázanej
daňovej straty, ktorú nemohol v súlade s § 30 ZDP uplatniť v daňovom priznaní k DPFO za rok 2016 (2 500,- €) ani ¼
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vykázanej daňovej straty, ktorú nemohol v súlade s § 30 ZDP uplatniť v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018
(2 500,- €)];
neuplatnenú daňovú stratu vykázanú za rok 2016 v sume 4 000,- € [daňovník nemôže spätne uplatniť ¼ vykázanej
daňovej straty, ktorú nemohol daňovník v súlade s § 30 ZDP uplatniť v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 (2 000,€)];
daňovú stratu vykázanú za rok 2018 do výšky základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykázaného za rok
2019 zníženého o daňové straty vykázané za rok 2015 a 2016 v sume 8 500,- €. (15 000,- € – 2 500,- € – 4 000,- €).

Ustanovenie § 24b zákona 67/2020 Z. z. dáva daňovníkovi možnosť, nie však povinnosť odpočítať od základu dane
(čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP
za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 jednorazovo v daňovom priznaní k DPFO, ktorého posledný deň lehoty
na podanie daňového priznania k DPFO uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. Ak je pre daňovníka výhodnejší
postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa § 30 ZDP, môže uplatňovať odpočet daňovej straty postupom
podľa § 30 ZDP.
Daňovník, ktorý pred účinnosťou zákona č. 96/2020 Z. z. podal daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a daňovú stratu
vykázanú za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 odpočítaval podľa § 30 ZDP, môže po účinnosti zákona č. 96/2020
Z. z. podať opravné, resp. dodatočné daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej
za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. Rovnako postupuje aj dedič alebo osoba
podľa § 35 Zákonníka práce, pričom tento postup sa uplatní v prípade daňového priznania za zomrelého daňovníka,
ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020, čo môže byť daňové priznanie
k DPFO za rok 2019 ako aj daňové priznanie k DPFO za rok 2020.
Príklad:
Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie roku 2018 daňovú stratu vo výške 4 000,- €. Za zdaňovacie obdobie roku 2019
vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 8 000,- €. V lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP, t. j. v lehote
do 31.03.2020, podal daňové priznanie k DPFO za rok 2019 a uplatnil si odpočet daňovej straty v súlade s § 30 ZDP
vo výške ¼ daňovej straty vykázanej za rok 2018. Môže daňovník podať opravné, resp. dodatočné daňové priznania
a uplatniť si odpočet daňovej straty vykázanej za rok 2018 v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.?
Daňovník má možnosť uplatniť odpočet daňovej straty v súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., a to aj vtedy, ak
pred účinnosťou zákona č. 96/2020 Z. z. podal daňové priznania k DPFO za rok 2019. Ak obdobie pandémie skončí napr.
v júli 2020, potom do 31.08.2020 vrátane môže daňovník uplatniť odpočet daňovej straty v súlade s § 24b ods. 1 zákona
č. 67/2020 Z. z. podaním opravného daňového priznania k DPFO za rok 2019 a po 31.08.2020 môže daňovník uplatniť
odpočet daňovej straty v súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podaním dodatočného daňového priznania k DPFO
za rok 2019.
Príloha:
Odporúčané tlačivo Vyhlásenie o poklese tržieb
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
Máj 2020
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