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Prehľad zrušených opatrení v oblastí daní a prehľad termínov splnenia základných 

povinností daňových subjektov po novele zákona Lex Corona 

Opatrenia v oblasti dane z príjmov zrušené k 30. septembru 2020 Nový termín 

§ 21 – Podanie daňového priznania a zaplatenie dane do konca 
kalendárneho mesiaca po skončení pandémie  

do 2. 11. 2020 

(31. 10. 2020 pripadne 
na sobotu) 

§ 22 – Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov   

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane daňovníka, ktorému 
zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie možno podať do konca 
druhého kalendárneho mesiaca po skončení pandémie (za 
predpokladu, že lehota na podanie uplynula počas pandémie)  

do 30. 11. 2020 

 Potvrdenie o zaplatení dane na účely asignácie dane, ktoré 
zamestnávateľ vystaví na žiadosť zamestnanca povinne najneskôr do 
15. dňa druhého kalendárneho mesiaca po skončení pandémie  

do 15. 11. 2020 

 Zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane  príjmateľom 
prijaté v roku 2018  -  do konca  kal. mesiaca po skončení pandémie  

do 2. 11 2020 

(do 31. 10. 2020) 

 Poukázanie podielu zaplatenej dane správcom dane prijímateľovi do 
troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania podľa Lex 
Corona  

do 31. 1. 2021 

§ 23 – Posun lehoty na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane  
z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do konca kal. mesiaca 
po skončení pandémie 

do 31. 10. 2020 

§ 24 – Hlásenie a ročné zúčtovanie   

 Odklad podania hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo 
závislej činnosti do konca druhého kal. mesiaca po skončení pandémie   

do 30. 11. 2020 

 Predĺženie lehoty na vykonanie ročného zúčtovania  a výpočtu dane 
z príjmov do konca kal. mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie  

do 2. 11 2020 

(do 31. 10. 2020) 

 Posun lehoty na doručenie dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní 
do konca druhého kal. mesiaca po skončení pandémie  

do 30. 11. 2020 
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Opatrenia v oblasti dane z príjmov zrušené k 30. septembru 2020 Nový termín 

§ 24a – Platenie preddavkov na daň z príjmov do lehoty na podanie 
daňového priznania:  

Platenie preddavkov 
po lehote na podanie 
DP :  

 Neplatenie preddavkov pri poklese tržieb od 40 % a viac (za obdobie 
od mája najneskôr preddavky za  september) 

Posledný krát 
preddavky splatné 

v 9/2020 

 Možnosti platenie preddavkov do lehoty na podanie daňového 
priznania za rok 2019 ak daňovník podal DP do skončenia obdobia 
pandémie: 

– ak daňovníkovi na základe podaného daňového priznania za rok 
2019 vznikla vyššia daňová povinnosť, ako mu vplývala 
z daňového priznania za rok 2018, platil preddavky na daň 
v nezmenenej výške. 

od 1. 11. 2020 

podľa podaného 
daňového priznania 

za zdaňovacie 
obdobie 2019 

 Neplatenie preddavkov na základe daňového priznania za rok 2018 

- ak daňovníkovi vznikla na základe podaného daňového priznania 
za rok 2019 daňová povinnosť, avšak na základe daňového 
priznania za rok 2018 túto povinnosť nemal. 

od 1. 11. 2020 

podľa podaného 
daňového priznania 

za zdaňovacie 
obdobie 2019 

Pozn.: podľa ods. 7 vyrovnanie (doplatenie) rozdielu na preddavkoch zaplatených a splatných od 
začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania (do 3010.2020 ) v 
prípade ak sú nižšie ako vyplývajú z DP 2019 sa na základe tohto § nevykoná (podmienky viď § 24a 
zákona Lex Corona) 

Opatrenia v oblasti účtovníctva zrušené k 30. septembru 2020 

§ 20   

 Lehoty na ukladanie účtovných závierok, výročných správ 
a správ audítora do registra účtovných závierok do konca 
tretieho kal. mesiaca po skončení pandémie alebo do uplynutia 
daňového priznania, podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. 

 

- Zostavenie a uloženie účtovnej závierky do registra 
účtovných závierok daňovníka, ktorý podáva DP k dani 
z príjmov v lehote do 31. 10. 2020: 

do 2. 11. 2020 

(do 31.10.2020) 

- Zostavenie a uloženie účtovnej závierky do registra 
účtovných závierok daňovníka, ktorý nepodáva daňové 
priznanie: 

do 31. 12. 2020 

 Lehoty podľa zákona o účtovníctve  sa považujú za dodržané ak 
budú zmeškané povinnosti splnené do konca tretieho kal. 
mesiaca po skončení pandémie 

do 31. 12. 2020 
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Opatrenia v oblasti DPH zrušené k 30. septembru 2020 

§ 24j – Lehoty na úhradu nedoplatkov ako podmienka pre vrátenie 
nadmerného odpočtu, ktorý sa vráti do 30 dní, ak dôjde k úhrade 
colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch 
poistného podľa os. zákonov splatných počas obdobia pandémie do 
konca kal. mesiaca po skončení pandémie,  

do 2. 11. 2020 

Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel zrušené k 30. septembru 2020 

§ 18 – Predĺžená lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie 
dane z motorových vozidiel, ktorá neuplynula pred obdobím 
pandémie:  do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie 

do 2. 11 2020 

(do 31. 10. 2020) 

§ 18a – Neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel 
splatných počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl; (apríl až 
september) daňovník nedorovnáva preddavky za 4-9/2020 -  
vyrovná daň z motorových vozidiel až pri podaní daňového priznania 
k dani z motorových vozidiel 

preddavky  splatné od 
10/2020 sa platia  

(obdobie pandémie 
skončené 30.9.2020)  

Opatrenia v oblasti správy daní zrušené k 30. septembru 2020 

§ 3 – Elektronické doručenie písomností bez nutnosti dodatočného 
doručenia listinnej podobe 

do 30. 9. 2020 

§ 4 – Odpustenie zmeškanej lehoty, ktorá uplynula počas pandémie, ak sa 
zmeškaný úkon vykoná  do konca kal. mesiaca po skončení pandémie  

zmeškané úkony 
povinnosť vykonať  

do 2. 11. 2020 

§ 6 – Prerušenie daňovej kontroly na žiadosť daňovníka počas pandémie 
do skončenia obdobia pandémie  

daňové kontroly 
prerušené  

do 30. 9. 2020 

§ 8 – Prerušenie daňového konania na žiadosť daňovníka počas pandémie 
do skončenia obdobia pandémie 

daňové konania 
prerušené  

do 30. 9. 2020 

§ 9 – Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový 
nedoplatok počas pandémie 

prerušenie plynutia 
lehoty na zánik práva 

do 30. 9. 2020 

§ 10 – Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej 
splatnosť uplynie počas pandémie a je uhradená do konca kal. mes. po 
skončení pandémie 

dlžné sumy zaplatené 

do 2. 11 2020 

(do 31. 10. 2020) sa 
nepovažujú za daňový 

nedoplatok 
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Opatrenia v oblasti správy daní zrušené k 30. septembru 2020 

§ 11 – Odložená daňová exekúcia počas pandémie 

pokračovanie v daň. 
exekúciách  

od 1.10.2020 

§ 12 – Správne delikty  

 Daňovník nie je sankcionovaný za nepodanie dodatočného 
daňového priznania k dani z príjmov, ktorého lehota uplynula 
počas pandémie, ak si daňovník túto povinnosť splní do konca kal. 
mesiaca po skončení pandémie 

do 2. 11 2020 

(do 31. 10. 2020) 

 Pokuta za uvedenie zvýšenej dane z príjmov v dodatočnom 
daňovom priznaní podanom počas pandémie sa počíta len do dňa 
začatia pandémie 

- 

 Nevyrubenie úroku z omeškania ak daň daňový subjekt zaplatí daň 
z príjmov splatnú počas obdobia pandémie -  do konca kal. mesiaca 
po skončení pandémie 

daň z príjmu uhradená 

do 2. 11 2020 

(do 31. 10. 2020) 

 

 

Opatrenia, ktorých aplikácia sa zrušuje k 31. decembra 2020   

§ 7 – Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy; počas obdobia pandémie 
Finančné riaditeľstvo SR neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov, 
zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, a 
zoznam vymazaných platiteľov DPH. 

do 31. 12. 2020 

§ 24i – Nezverejnenie v niektorých zoznamoch za opakované nesplnenia si 
povinnosti k DPH, ak daňovník tieto povinnosti splní do konca kal. mesiaca po 
skončení pandémie 

do 31. 12. 2020 

 

Upozornenie: 

Uvedený materiál je orientačný a slúži na poskytnutie všeobecného prehľadu daňových a odvodových 

termínov. 

 


