
VLÁDA PREDSTAVILA BALÍK OPATRENÍ NA PODPORU 
(NIELEN) PODNIKATEĽOV

Vláda Slovenskej republiky predstavila prvý balík opatrení na podporu 
zamestnancov, firiem a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) postihnutých 
aktuálnou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19. Medzi tieto opatrenia patrí: 

1. štát uhradí 80 % mzdy zamestnancov vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté 
na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky;

2. príspevky štátu pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles 
tržieb, sa budú odvíjať od miery prepadu ich tržieb;

3. poskytnutie mesačných bankových záruk v celkovej výške 500.000.000 eur, pričom 
komerčné banky následne tieto peniaze poskytnú podnikateľom za výhodných podmienok;

4. zamestnancom v karanténe alebo zamestnancom, ktorí sa osobne a celodenne starajú o 
člena rodiny (OČR) sa poskytne dávka vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu 
(zmena účinná už od 27.03.2020, viď. podrobnosti nižšie);

5. odklad platieb odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %;

6. odklad platieb preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb o viac ako 40 %;

7. možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 (vrátane).

Vyššie uvedené zmeny boli zatiaľ predstavené len vládou Slovenskej republiky, no v najbližších 
dňoch sa očakáva, že Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) prijme zákony, ktoré 
prezentované opatrenia uvedú do praxe. Zároveň predpokladáme, že zákonné znenie týchto 
opatrení objasní aj ich rozsah a dosah, nakoľko k dnešnému dňu nie sú známe ich bližšie 
špecifiká.

Výnimkou je Ministerstvo financií SR (MF SR), ktoré 30.03.2020 zverejnilo podrobnosti ohľadne 
opatrení č. 3., 6., a 7.:

Bankové záruky

Na schému bankových záruk a úrokových dotácií má byť vyčlenených 38 mil. eur z európskych 
zdrojov, ktoré budú tvoriť záruku za úvery poskytnuté klientom zo strany komerčných bánk. 
Pomoc vo forme úverov na preklenutie nepriaznivého obdobia je určená pre živnostníkov, malé 
a stredné podniky. Klienti bánk tak budú môcť využívať zvýhodnené úvery až do výšky 1,2 mil. 
eur. Celkovo banky poskytnú v rámci tejto schémy úvery vo výške viac než 80 mil. eur. 
Podporené subjekty budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové 
náklady v záujme udržania zamestnanosti. Prejavenie záujmu bánk o spoluprácu a preukázanie 
splnenia stanovených kritérií sa očakáva v priebehu apríla 2020, následne môžu banky 
poskytovať tieto úvery svojim klientom.
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Odklad platenia preddavkov na daň z príjmov

Uvedený návrh sa má týkať všetkých daňovníkov, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby (resp. 
príjem alebo obrat) o viac ako 40 % oproti rovnakému mesiacu minulého roka, a túto 
skutočnosť oznámia Finančnej správe Slovenskej republiky (FS SR) formou čestného 
vyhlásenia. Opatrenie začína platiť od apríla 2020. V prípade, že daňovníkovi tržby v danom 
mesiaci klesli o viac ako 40 %, oznámi elektronicky formou čestného vyhlásenia správcovi 
dane, že v danom mesiaci (resp. štvrťroku) nebude platiť preddavky na daň z príjmov. Toto 
oznámenie (čestné vyhlásenie) musí urobiť v každom mesiaci (resp. štvrťroku) počas trvania 
mimoriadnej situácie, v ktorom chce, aby mu bolo platenie preddavkov odložené. Nezaplatené 
preddavky bude povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020. Toto opatrenie sa týka 
všetkých podnikateľov, bez obmedzenia počtu zamestnancov či výšky príjmu. Podnikatelia, 
ktorým tržby neklesli, môžu stále využiť ustanovenie zákona o dani z príjmov, ktoré 
daňovníkom umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov na daň z príjmov 
inak.

Možnosť započítať si doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014

Toto opatrenie sa týka podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v čase od 
01.01.2020 do 31.12.2020. V tejto súvislosti MF SR uviedlo, že aj daňovník, ktorý podal daňové 
priznanie z dôvodu aplikácie konceptu hospodárskeho roka napr. v januári 2020, si môže cez 
inštitút dodatočného daňového priznania túto daňovú stratu douplatňovať. Pri umorovaní tejto 
straty sa postupuje tak, že ostáva v platnosti zákonný režim uplatňovania straty v minulosti a 
len tá časť straty, ktorá nemohla byť uplatnená zákonným spôsobom vzhľadom na výšku 
základu dane v minulých rokoch, ostáva dnes ako možnosť jej jednorazového doumorovania.

Okrem vyššie uvedených opatrení boli prijaté aj ďalšie kroky v oblastí daní a 
sociálnych vecí, ktorých prehľad ponúkame nižšie:

Daň z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov možno podať až do 30. júna 2020 a daň do tohto dátumu aj 
zaplatiť, pričom túto skutočnosť nie je nutné daňovému úradu nijako oznamovať, a teda za 
takto podané daňové priznanie dochádza aj k automatickému odpusteniu sankcií. Opatrenie sa 
vzťahuje na právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov aj fyzické osoby – nepodnikateľov.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Podľa aktuálnej právnej úpravy nie je možné predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k 
DPH. Z tohto dôvodu FS SR odporúča pre prípad, ak podanie daňového priznania k DPH nie je 
urobené včas, tak v lehote do 30 dní, odkedy pominú dôvody, pre ktoré bolo toto podanie 
urobené po zákonnej lehote, je nutné požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. FS SR na svojej 
webovej stránke uvádza, že bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej 
lehoty na podanie daňového priznania k DPH. 

MF SR podľa dostupných informácií pripravuje zmenu legislatívy týkajúcej sa DPH tak, aby 
žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane 
nebolo nutné v tejto situácii ukladať.
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Tel.: (+421) 233 888 880
Fax: (+421) 220 910 844
www.bpv-bp.com
bratislava@bpv-bp.com

Aj napriek dôkladnému zostaveniu tohto materiálu 
nemôže spoločnosť bpv Braun Partners s.r.o., o.z., jej 
partneri, spolupracovníci či spolupracujúci advokáti a 
daňoví poradcovia zaručiť presnosť a úplnosť informácií 
tu obsiahnutých a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za 
jednanie alebo zdržanie sa konania na základe informácií 
obsiahnutých v tomto materiálu.

bpv Braun Partners s.r.o.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava
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Tento materiál slúži len ako všeobecná informácia 
o aktuálnych témach, nejedná sa o poradenstvo.
Nezohľadňujú sa v ňom žiadne zvláštne okolnosti,
finančná situácia alebo zvláštne požiadavky adresátov.
Jeho adresáti by si preto mali vždy vyžiadať príslušné
profesionálne služby k uvedeným informáciám.
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Opatrenia v sociálnej oblasti

NR SR schválila zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení (ďalej len „novela“), pričom táto novela nadobudla účinnosť 27.03.2020. Boli prijaté 
nasledovné opatrenia:

Nemocenské: 

 v prípadoch nariadeného karanténneho opatrenia alebo nariadenej izolácie vzniká nárok 
zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej 
pracovnej neschopnosti (DPN). Podľa právneho stavu platného pred účinnosťou novely 
vznikal uvedenému zamestnancovi nárok na nemocenské až od 11. dňa DPN, pričom za 
prvých 10 dní patrila zamestnancovi náhrada príjmu pri DPN, ktorá bola hradená 
zamestnávateľom;

 zvýšenie nemocenského pre povinne poistené SZČO na 55 % denného vymeriavacieho 
základu od 1. dňa trvania DPN (podľa právneho stavu platného pred účinnosťou novely 
bolo nemocenské pre povinne poistené SZČO počas prvých 3 dní trvania DPN vo výške 25 
% denného vymeriavacieho základu, až od 4. dňa trvania DPN vo výške 55 % denného 
vymeriavacieho základu).

Ošetrovné: 

 rozšíril sa okruh osôb, ktoré majú nárok na ošetrovné, uplatňuje sa už pri starostlivosti o 
dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s 
dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom;

 týka sa okrem iného aj rodičov, ktorí sa musia starať o deti, ktoré aktuálne nemajú 
zabezpečenú školskú dochádzku alebo starostlivosť v predškolskom zariadení, ak škola 
alebo predškolské zariadenie boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté;

 nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v 
tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci (rodičia) striedať.




