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V Y H L Á S E N I E 
daňovníka v súlade so znením § 24a zákona 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 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“), o splnení podmienky poklesu tržieb na účely 

neplatenia preddavkov na daň z príjmov vypočítaných podľa § 34 a § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“) 1)  

 
Daňovník predkladá správcovi dane2) vyhlásenie o splnení podmienky poklesu tržieb najmenej o 40 % 
v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka na účely neplatenia preddavkov 
na daň z príjmov, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie, najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty 

splatnosti preddavku na daň z príjmov podľa § 34 a § 42 zákona č. 595/2003 Z. z., pričom na lehotu 

na predloženie tohto vyhlásenia sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. 

neuplatní. Takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň 

z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.  
 

I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 

01 Daňové identifikačné číslo (DIČ)  
Právnická osoba 
02 Obchodné meno alebo názov  
Fyzická osoba 
03 Priezvisko  
04 Meno  
05 Titul (pred menom/za priezviskom)  
Sídlo (právnická osoba), trvalý pobyt (fyzická osoba) 
06 Ulica  
07 Súpisné/orientačné číslo  
08 PSČ  
09 Obec  
 
II. VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PODMIENKY POKLESU TRŽIEB NA ÚČELY NEPLATENIA 
     PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV PODĽA § 34 a § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. 3) 

 

Vyhlasujem, že za kalendárny mesiac ....................... 2020 som vykázal (-la) pokles tržieb4) podľa  24a 
zákona č. 67/2020 Z. z. najmenej o  40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho 

kalendárneho roka a preto neplatím mesačný preddavok: 

o na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z.5) 

o na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z.5)  

splatný dňa6) ........................ 2020, t. j. splatný do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola splnená podmienka poklesu tržieb. 
 

Vyhlasujem, že za ........................ kalendárny štvrťrok 20205)/ štvrťrok hospodárskeho roka5) od 
..................... do ................... / štvrťrok iného zdaňovacieho obdobia5)  od ..................... do ................... 
som vykázal (-la) pokles tržieb4) podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. o  najmenej 40 % v porovnaní 

s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka a preto neplatím štvrťročný preddavok: 

o na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z.5) 

o na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z.5)  

splatný dňa6) .......................... 2020 t. j. splatný do konca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom 
bola splnená podmienka poklesu tržieb. 
 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené vo vyhlásení sú správne a úplné. 
Vypracoval (meno a priezvisko): 
 

 
 

 
 
Podpis a odtlačok pečiatky daňovníka 

Dňa: 
Telefónne číslo: 
E-mail: 
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Vysvetlivky k vyplneniu vyhlásenia: 
1) Toto tlačivo vyhlásenia je len odporúčaným tlačivom. Ak daňovník zašle vyhlásenie na inom ako odporúčanom 

tlačive, potom vyhlásenie musí obsahovať náležitosti uvedené v § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. Podľa § 24a ods. 1 zákona 

č. 67/2020 Z. z. preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň 

z príjmov vypočítané podľa § 34 a 42 zákona č. 595/2003 Z. z. 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 daň z príjmov podľa prvej vety § 24a ods. 1 

zákona č. 67/2020 Z. z. uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia o tom, že spĺňa podmienku podľa prvej vety § 24a 

ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. príslušnému správcovi dane [podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)] 

najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov, pričom na lehotu na predloženie tohto 
vyhlásenia sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatní. Takýto spôsob platenia 

preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.  
Obdobie pandémie je v súlade so znením § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. obdobie od 12.03.2020, kedy vláda SR 
vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa 

z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS- CoV-2 na území SR do konca kalendárneho 

mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.  
Podľa § 24a ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. postup podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. môže uplatniť aj daňovník, 

ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov na daň z príjmov 
inak. Ak sa neplatenie preddavkov na daň z príjmov podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. týka obdobia, pre ktoré 

určil rozhodnutím správca dane platenie preddavkov na daň z príjmov inak, neuplatní sa platenie preddavkov na daň 

z príjmov podľa tohto rozhodnutia za to obdobie, za ktoré sa uplatňuje postup podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. 
z. Napr. ak správca dane vydal rozhodnutie o platení preddavkov na daň z príjmov inak pre daňovníka, ktorý je 

mesačným platiteľom preddavkov na daň z príjmov, na mesiace apríl, máj a jún 2020 a daňovník následne zistí, že jeho 

tržby v apríli 2020 poklesli oproti aprílu 2019 o viac ako 40 %, má možnosť využiť inštitút neplatenia preddavkov na daň 

z príjmov za mesiac máj 2020 na základe vyhlásenia, pričom dochádza k neplateniu preddavkov na daň z príjmov 

podľa rozhodnutia o platení preddavkov na daň z príjmov inak na mesiac máj 2020 aj do budúcnosti. Ak by správca 

dane dodatočne zistil, že neboli splnené podmienky na neplatenie preddavkov na daň z príjmov za mesiac máj 2020, t. j. 
pokles tržieb za apríl by bol menej ako 40 %, na daňovníka by sa vzťahovalo platenie preddavkov na daň z príjmov 

vo výške vyčíslenej na základe podaného daňového priznania podľa § 34 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003. Z. z. u fyzických 

osôb a podľa § 42 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003. Z. z. u právnických osôb, ako keby nebolo rozhodnutie správcu dane 

o platení preddavkov na daň z príjmov inak vydané. 
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.   
2) Príslušnému správcovi dane podľa daňového poriadku. 
3) Vyhlásenie sa vypĺňa za príslušný kalendárny mesiac alebo za príslušný kalendárny štvrťrok roka 2020, 
podľa splatnosti preddavku na daň z príjmov konkrétneho daňovníka, ktorého sa pokles tržieb podľa § 24a ods. 3 zákona 

č. 67/2020 Z. z. týka. Ak ide o daňovníka, ktorý je právnickou osobou a ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky 

rok alebo iné zdaňovacie obdobie, uvádza sa príslušný štvrťrok hospodárskeho roka alebo iného zdaňovacieho obdobia. 
Mesiac sa uvádza v tvare napr. „máj“, štvrťrok v tvare napr.: „druhý“. 
4) Tržbou na účely § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa rozumejú: 

a) výnosy podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z., t. j. 
výnosy zahrnuté v čistom obrate) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, 

ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke (§ 17a zákona č. 431/2002 Z. z. 

v znení neskorších predpisov) podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, 
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 zákona č. 595/2003 

Z. z. a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. (výdavky percentom 

z príjmov). 
5) Nehodiace sa prečiarknuť. 
6) Napr. daňovník neplatí mesačný preddavok na daň z príjmov splatný do konca mája v roku 2020, ak jeho tržby 

poklesli najmenej o 40 % v mesiaci apríl roka 2020 v porovnaní s aprílom roka 2019, alebo daňovník neplatí štvrťročný 
preddavok na daň z príjmov splatný do konca druhého kalendárneho štvrťroka v roku 2020, t. j. do 30.06.2020, ak 
poklesli jeho tržby najmenej o 40 % v prvom kalendárnom štvrťroku roka 2020 v porovnaní s prvým kalendárnym 

štvrťrokom roka 2019. Ak ide napr. o daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, neplatí štvrťročný 

preddavok napr. za obdobie máj až júl v roku 2020, splatný 31.07.2020, ak poklesli jeho tržby dosiahnuté za obdobie 
február až apríl roka 2020 najmenej o 40 % oproti tržbám dosiahnutým v období február až apríl roka 2019. 
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