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Opatrenia vo finančnej oblasti – rozbor zákona 

 

Dňa 2. 4. 2020 bol v Národnej rade SR schválený zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 

- 19 

Zákon predložilo MF SR s cieľom zmierniť negatívne dôsledky pandémie spôsobenej ochorením COVID 

– 19.  

Zákon pozostáva z 5 častí: 

1. Všeobecné ustanovenia 

2. Opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti 

3. Opatrenia v oblasti finančného trhu 

4. Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel 

5. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Všeobecné ustanovenia 

Platnosť opatrení: Opatrenia uvedené v tomto zákone sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020 

do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie 

pandémie) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Nariadením vlády SR prípadne 

môže byť predĺžená platnosť uvedených opatrení. 

2. Opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti 

2.1        Opatrenia v oblasti správy daní 

• Zjednodušuje sa spôsob doručovania elektronického podania predovšetkým pre fyzické osoby 

(§3) 
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• Odpustenie zmeškanej lehoty na vykonanie úkonu, ak sa zmeškaný úkon vykoná do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§4) 

• Úprava podmienok pre doručovanie písomností do vlastných rúk, pričom sa postupuje podľa 

podmienok doručovania určených poštovým podnikom  (§5) 

• Prerušenie lehôt na vykonanie daňových kontrol počas obdobia pandémie (§6). Pri daňovej 

kontrole oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane môže vydať čiastkový protokol za 

časť, ktorú správca dane považuje za preukázanú. Vydaním čiastkového protokolu, ktorý môže 

byť aj nulový, sa lehota na vydanie daňovej kontroly ex lege preruší do konca obdobia 

pandémie. 

• Počas obdobia pandémie nebude dochádzať k zverejňovaniu subjektov v zoznamoch finančnej 

správy (§7)  

• Ex offo prerušenie akýchkoľvek daňových konaní počas obdobia pandémie s výnimkou konaní, 

v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo neuplatnenom nároku, akým je 

napr. nadmerný odpočet – v takom prípade by sa musela konanie prerušiť rozhodnutím 

príslušného orgánu (§8).  

Ex offo prerušenie daňových konaní na nevzťahuje na daňové konanie, ktorom sa rozhoduje o 

vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku podľa osobitných predpisov. Takéto 

konanie sa môže prerušiť len na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak  je v tomto 

daňovom konaní potrebná účasť inej osoby, ktorá so svojou účasťou z dôvodu pandémie 

nesúhlasí. 

• Počas obdobia pandémie dochádza k prerušeniu plynutia lehôt na zánik práva vyrubiť daň, 

plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku a lehoty na 

zánik práva vymáhať vymáhať daňový nedoplatok (§9) 

• Počas obdobia pandémie sa zo zákona odložia všetky začaté daňové exekúcie (§ 11) 

• Osobitosti v oblasti správnych deliktov a sankcií (§12), a to najmä v súvislosti s: 

- povinnosťou podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov, 
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-  zaplatením alebo odvedením do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení 

obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň 

z príjmov, vybraný preddavok na daň, daň vybranú zrážkou, alebo zrazenú sumu na 

zabezpečenie dane, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie 

2.2        Opatrenia pri dovoze tovaru 

• Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pre štátne organizácie, 

charitatívne alebo dobročinné organizácie pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej 

pohromy  (§14). Takúto osobu schvaľuje MV SR na základe žiadosti. 

2.3        Opatrenia v oblasti štátnej služby príslušníkov finančnej správy 

• Opatrenie sa týkajú len príslušníkov finančnej správy 

2.4        Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel 

• Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane podľa Zákona o dani z motorových 

vozidiel, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia 

pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň podľa Zákona 

o dani z motorových vozidiel do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení 

obdobia pandémie, ak ide o daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou, na majetok 

ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie alebo osobu, 

ktorá podáva daňové priznanie do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. (§19) 

2.5        Opatrenia v oblasti správnych poplatkov 

• Oslobodenie úkonu správneho orgánu od správneho poplatku podľa zákona o správnych 

poplatkoch za kumulatívneho splnenia dvoch podmienok: 1. podanie je uskutočnené počas 

obdobia pandémie a po 2. účelom podania je zmiernenie negatívnych dôsledkov 

pandémie.(§20) 

2.6        Opatrenia v oblasti účtovníctva 

• Predlžujú sa lehoty, ktoré má účtovná jednotka v zmysle Zákona o účtovníctve splniť počas 

obdobia pandémie, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho 
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kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na 

podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr. (§21) 

2.7        Opatrenia v oblasti dane z príjmov 

• Posúva sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov až do konca kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník, 

dedič alebo osoba podľa § 35 Zákonníka práce, daň z príjmov aj zaplatiť. (§22). Všetky ostatné 

povinnosti určené pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane, spôsob podania 

daňového priznania, osoby povinné podávať daňové priznanie a pod., zostávajú platné 

a nezmenené. 

• Predlžuje sa lehota na podanie Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov až do 

skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§23). 

• Predlžuje sa lehota aj na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane pre zamestnávateľa a to do konca 

druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (§24). 

3. Opatrenia v oblasti finančného trhu 

3.1        Opatrenia v oblasti finančnej pomoci:  

Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných 

podnikoch  (§26) 

• Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a za účelom podpory udržania prevádzky v 

malých podnikoch alebo stredných podnikoch podľa Nariadenia Komisie EÚ č. 651/2014 

Ministerstvo financií SR môže poskytnúť finančnú pomoc prostredníctvom Exportno-importnej 

banky Slovenskej republiky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (ďalej len „banka“) 

Finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme: 

a) záruky za úver poskytnutý bankou a/alebo  

b) úhrady úrokov z úveru poskytnutého bankou. 

Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť malé a stredné podniky spĺňajúce definíciu 

malého a stredného podniku uvedenú v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. 

júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 
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107 a 108 zmluvy v platnom znení, s výnimkou tých malých a stredných podnikov, ktorí majú v 

predmete činnosti sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo vykonávanie činnosti 

dočasného zamestnávania. 

Z poskytnutia finančnej pomoci sú taktiež vylúčené podniky, ak: 

- majú záväzky voči Sociálnej poisťovni viac ako 180 dní po splatnosti 

- majú záväzky voči Zdravotnej poisťovni viac ako 180 dní po splatnosti 

- bolo voči podniku  začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia. 

Finančná pomoc sa bude poskytovať na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom 

financií SR a bankou za podmienok ustanovených týmto zákonom, podmienok určených v tejto 

zmluve a za podmienok ustanovených Nariadením (EÚ) č. 1407/2013. 

Kontrolu dodržiavania podmienok finančnej pomoci bude vykonávať Ministerstvo financií SR. 

3.2        Opatrenia v oblasti dohľadu nad finančným trhom (§§ 27 – 31) 

• Predmetné ustanovenia sa vzťahujú predovšetkým na Národnú banku Slovenska a dohliadané 

subjekty, a týkajú sa: 

- prerušenia konaní vedených NBS,  

- predĺženia lehôt na vykonanie úkonov a povinností NBS podľa osobitných predpisov 

- predĺženia lehôt pre úkony alebo povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov 

dohliadaným subjektom alebo iným subjektom, ak im okolnosti súvisiace s obdobím 

pandémie bránia v ich dodržaní  

- zefektívnenie komunikácie medzi NBS a dohliadanými subjektami 

4. Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel 

• Na účely poskytovania dotácií počas obdobia pandémie si poskytovateľ dotácie overí splnenie 

podmienky vysporiadania finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu v 

informačnom systéme finančnej správy podľa poslednej aktualizácie pred obdobím pandémie 

(§32). 
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• V roku 2020 sa v súvislosti s pandémiou umožňuje vláde Slovenskej republiky na zabezpečenie 

likvidity v štátnom rozpočte prevziať úver aj nad rámec schválený zákonom č. 468/2019 Z. z. o 

štátnom rozpočte na rok 2020 (§33). 

• Lehota na použitie bežných výdavkov podľa § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje 

za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov 

nasledujúcich po skončení obdobia pandémie (§34). 

• Preddavky pri dodávke výkonov a tovarov za účelom zamedzenia šírenia pandémie možno 

poskytovať počas obdobia pandémie bez obmedzení (§35). 

• Prerušujú sa všetky konania o uložení sankcií za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali pred 

trvaním obdobia pandémie, alebo ktoré boli začaté počas obdobia pandémie (§36). 

5. Spoločné a záverečné ustanovenia 

Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 4. 4. 2020. 
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