
PRÍKLAD z praxe: Oneskorené platenie dane z príjmov – odpustenie
sankcií

Spoločnosť, podobne ako ostatné firmy čelia v posledných dňoch riziku týkajúceho sa ich podnikania.
Hrozí, že sa zavrie prevádzka. Ako postupovať v prípade, že sa finančná situácia firmy zhoršila, je možné
zaplatiť daň aj neskôr? Spoločnosť si nie je istá, či to naozaj funguje v praxi tak, že nie je nutné podať
oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Spoločnosť sa nemusí obávať sankcií, štát umožnil
nariadením zaplatiť daň aj neskôr.
V princípe platia nasledovné dve alternatívy:

1. Zákonná povinnosť podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z
príjmov:

Firma podá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie
daňového priznania do 31. marca 2020 (platitelia DPH,
právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby
podnikatelia elektronicky, nepodnikatelia poštou,
elektronicky alebo osobne).

Toto je štandardný postup, ktorý platil aj pred pandémiou. V takom prípade, ak sa v oznámení uvedie
dátum – napríklad do 30. 6. 2020, lehota sa automaticky posúva.

Ak má daňovník aj príjmy v zahraničí, môže sa posunúť lehota do konca septembra. 

2. Povinnosť deklarovaná oficiálnym nariadením vlády č. 48/2020 Z. z.
Ak firma nepošle oznámenie o predĺžení lehoty a podá daňové priznanie v podstate oneskorene, t. j.
do 30. 6. 2020, pričom aj zaplatí daň v tejto lehote, nebude musieť zaplatiť sankciu. Týka sa to aj tých
subjektov, ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň z príjmov ešte nezaplatili.

Záver:

Daňové priznanie môže spoločnosť podať a daň zaplatiť v predĺženej lehote uvedenej v oznámení
(napríklad ak si stanoví termín do konca mája) alebo môže využiť automatické odpustenie sankcií v
prípade, ak daňové priznanie podá a daň zaplatí namiesto mája až do 30. júna 2020. Tento špecifický
„odklad“ nemusí daňovému úradu nijako oznamovať. Opora v tomto tvrdení existuje už v zmienenom
nariadení vlády.

 

Pozrite si aj:
Nariadenie vlády: Štát odpustí sankcie za oneskorené daňové priznania

KORONA OPATRENIA: Najčastejšie otázky a odpovede - AKTUALIZOVANÉ a DOPLNENÉ k 26. 3.

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
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https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/stat-odpusti-sankcie-za-oneskorene-podanie-danoveho-priznania-aktualita-dc-3-2020.htm
https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/korona-opatrenia-najcastejsie-otazky-a-odpovede-aktuality-dc-3-2020.htm


Súvisiace odborné články
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019
Platenie dane z príjmov právnickej osoby za rok 2019
Zánik nezaplatenej daňovej sankcie k zaplatenej dani z príjmov (Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z.)
Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (covid-19) – zákon č. 67/2020 Z. z.
Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov (aktualizovaný po 96/2020 Z. z., 104/2020 Z. z. a
120/2020 Z. z.)
1. Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z. (Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov)
2. Zákon č. 67/2020 Z. z. - Lex korona I. a III. (Koronavírus – opatrenia v oblasti dane z príjmov)
2.1. Koronavírus - opatrenia v oblasti daňového priznania k dani z príjmov (Lex korona I.)
2.2. Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane, zákon č. 67/2020 Z. z. - Lex korona I. + Lex
korona III.
2.3. Oznámenie o zrazení a odvedení dane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zákon č. 67/2020
Z. z. - Lex korona I.
2.4. Opatrenia v oblasti závislej činnosti, zákon č. 67/2020 Z. z. - Lex korona I.
2.5. Preddavky na daň z príjmov - Lex korona I. + Lex korona III., 104/2020 Z. z., 120/2020 Z. z.
Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – zákon č. 96/2020 Z. z.
2.6 Odpočet daňovej straty počas pandémie za roky 2015 – 2018 (Lex korona III.)

Súvisiace aktuality
Nákup rúšok, rukavíc a ochranných pomôcok
7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy
„Lex korona“ - v Zbierke zákonov už vyšiel balík opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 a novela
Zákonníka páce

Súvisiace príklady z praxe
Príjem fyzickej osoby za šitie rúšok
Nákup rúšok z daňového pohľadu
Nákup rúšok, rukavíc a ochranných pomôcok vo firmách
Účtovné a daňové posúdenie testov na koronavírus
Predaj a nákup rúšok cez predajný automat
Nákup antibakteriálneho gélu z ČR – nesprávne vystavená faktúra

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
48/2020 Z. z. Nariadenie o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii

prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov
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