
Nariadenie vlády: Štát odpustí sankcie za oneskorené daňové priznania
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Štát odpustí firmám aj občanom sankcie za oneskorené
podanie daňového priznania dane z príjmu, pokiaľ toto
priznanie podajú a daň zaplatia do konca júna.

Rovnako štát odpustí aj sankcie poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti, ktorí mali povinnosť predložiť
oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov v lehote
do 31. marca a urobia tak do konca júna. Vyplýva to z
Návrhu nariadenia o zániku daňového nedoplatku
zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k
zaplatenej dani z príjmov, ktorý v stredu schválila vláda.
"Ministerstvo financií SR vypracovalo návrh nariadenia
vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii
prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej
republike od 12. marca," uviedol rezort v schválenom materiáli.

Odpustenie sankcií za oneskorené podanie daňového priznania a zaplatenia dane sa týka občanov
a firiem, ktorí mali povinnosť daň priznať a zaplatiť v termínoch do 31. marca, do 30. apríla a do 31. mája.

Podnetom pre vypracovanie návrhu nariadenia vlády je podľa rezortu financií potreba riešenia aktuálnych
problémov súvisiacich s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny. Nariadenie je
opatrením na zamedzenie šírenia koronavírusu, a tiež opatrením na zmiernenie ekonomických dopadov
pre daňové subjekty.

 

Nariadenie vlády vyšlo v Zbierke zákonov č. 48/2020 Z. z.:
48/2020

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. marca 2020

o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z
príjmov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 269/2015 Z. z. nariaďuje:

§ 1
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Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám

(1) Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z
príjmov, za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie dane z príjmov v
zákonom ustanovenej lehote za podmienok podľa odseku 2.

(2) Daňový nedoplatok podľa odseku 1 zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého
posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2020, 30. apríla
2020 alebo 31. mája 2020, ak takéto daňové priznanie k dani z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a
ak daň z príjmov najneskôr 30. júna 2020 zaplatil.

(3) Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok na dani z príjmov, ktorým je nezaplatená sankcia
prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a
za neodvedenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote za podmienok podľa odseku 4.

(4) Daňový nedoplatok podľa odseku 3 zaniká daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý mal povinnosť predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov v lehote do
31. marca 2020 za zdaňovacie obdobie roku 2019, ak toto oznámenie o zrazení a odvedení dane z
príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov v tejto lehote odviedol.

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

Pozrite si aj aktuálne opatrenie Finančnej správy:
Podávanie daňových priznaní k DPH - možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty

 

 

Poznámky pod čiarou:

 

Súvisiace aktuality
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 Viac ako 11 000 aktuálnych dokumentov

 Viac ako 60 aktuálnych videoškolení s obľúbenými lektormi

 Tím odborníkov na telefóne a online chate každý pracovný deň

 Pravidelné Online / Video rozhovory s odborníkmi

 Osobný profil s Vašimi záložkami, históriou, poznámkami...

 Mesačný prehľad najdôležitejších informácií priamo do e-mailu

 

Cena (ročný prístup): 402 € s DPH (33,50 € / mesiac)

 

Všetky výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!
 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok
2019
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019
Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií
Odklad daňového priznania pre „papierovo“ komunikujúcich
Daňové odporúčania pre podnikateľov v súvislosti s koronavírusom (tlačová správa SKDP)
Bývate v Rakúsku a počas koronavírusu pracujete z domu? Váš zamestnávateľ sa musí hlásiť
rakúskym úradom
Vyjadrenie SKDP k poukázaniu 2 % vzhľadom na odklad priznaní
Nákup rúšok, rukavíc a ochranných pomôcok
7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy
Príklad z praxe: Oneskorené platenie dane z príjmov – odpustenie sankcií
„Lex korona“ - v Zbierke zákonov už vyšiel balík opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 a novela
Zákonníka páce

  Objednať ročný prístup v e-shope
zakon.sk

Prihlásiť sa na
odber
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Súvisiace odborné články
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.)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019
Daňové priznanie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2019
Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019

Súvisiace vzory
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (za zdaňovacie obdobie 2019)
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (za zdaňovacie obdobie 2019) + doplnené
poučenie k odpočtu daň. strát
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (zdaňovacie obdobie 2019) + doplnené poučenie k
odpočtu daň. strát

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
563/2009 Z. z. Daňový poriadok
48/2020 Z. z. Nariadenie o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii

prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov
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