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13 Opatrení pre podnikateľov (stará vláda) I.
•

Zraniteľnosť Slovenska

1.

vplyvom COVID - 19

•

13. opatrení pre
podnikateľov (stará vláda)

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•

2.
3.

Pracovný materiál LEX
KORONA

•

Opatrenia v okolitých štátoch

4.
5.

6.
7.

Rokovanie s bankami o možnostiach odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov
bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri. Zaviesť možnosť odkladu splácania
úrokov a istiny úverov pre FO aj PO.
Prostredníctvom SZRB zjednodušiť a zatraktívniť poskytovanie krátkodobých
zvýhodnených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch.
Po vzore Nemecka alokovať, financie na podporu investovania v súkromnom sektore,
napr. prostredníctvom SIH a EIB. Zavedenie systematickej podpory investícií podnikov
do fixných aktív – „daňový superodpis“ a zrýchlené odpisovanie.
Úprava možnosti odpisu daňovej straty.
Odklad podania daňového priznania pre všetkých daňovníkov z 31.3. na 30.6.2020,
a to aj v prípade ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne. Odklad lehoty
na zaplatenie DPH. Odpustiť pokuty za oneskorené platby.
Úplné zrušenie platieb odvodov SZČO dočasne na obdobie troch mesiacov (marec –
apríl - máj), následne rozpočítať na nasledujúcich 18 mesiacov.
Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od odvodov a dane z príjmu.
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13. Opatrení pre podnikateľov (stará vláda) II.
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

13. opatrení pre
podnikateľov (stará vláda)

•

Pracovný materiál LEX
KORONA

•

9.

Opatrenia už aplikované v
praxi

•

8.

Opatrenia v okolitých štátoch

10.
11.
12.
13.

Zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj
pre malé podniky a živnostníkov.
Na vymedzené obdobie financovať zo štátneho rozpočtu náklady na podporované
technológie výroby elektriny.
Podporiť diskusiu na úrovni EU o umožnení čerpania prostriedkov EŠIF zo súčasného
obdobia na krytie dopadov krízy a sanáciu ekonomiky
Zmena v podmienkach OČR.
Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu 30 - 40 dní.
Neukladať spoločnostiam pokuty ak nemôžu včas splniť napr. verejnú zákazku
a obmedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov.

Pripravuje sa nový zákon tzv. LEX KORONA, ktorý by mal legislatívne riešiť oblasti daní, cieľ,
účtovníctva a správy daní je však závislý od schválenia novým parlamentom / vládou.
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Opatrenia už aplikované v praxi I.
•

Zraniteľnosť Slovenska

1.

Odklad podania daňového priznania pre všetkých daňovníkov 30.6.2020

vplyvom COVID - 19

•

13. opatrení pre podnikateľov
(stará vláda)

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•

Pracovný materiál LEX

Nariadenie SR č. 48/2020 zverejnené 18.3.2020

-

Možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov a/alebo úhrady do 30.6.2020 bez
oznámenia FRSR a zánik daňového nedoplatku (nezaplatená sankcia)

KORONA

•

Opatrenia v okolitých štátoch

Otázky: Preplatky na dani z príjmov a z preddavkov
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Opatrenia už aplikované v praxi II.
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

13. opatrení pre podnikateľov
(stará vláda)

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•

Pracovný materiál LEX
KORONA

•

Opatrenia v okolitých štátoch

2.

Odloženie platenia preddavkov dani z príjmov

Ak sa v dôsledku aktuálnej situácie zhoršila aj finančná situácia daňovníka, môže požiadať
správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň inak.

-

Možnosť žiadať o platenie preddavkov aj na 0 EUR.
Nie je potrebné predložiť žiadne doklady preukazujúce situáciu (mimoriadny stav).
Bez správneho poplatku za podanie žiadosti.
Správca dane je podľa našej aktuálnej skúsenosti ústretový

Zhrnutie: Pozitívny vplyv na likviditu subjektov
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Opatrenia už aplikované v praxi III.
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

13. opatrení pre podnikateľov
(stará vláda)

•

3.
-

Pri uzatvorení školských/predškolských zariadení vypláca poisťovňa ošetrovné max v dĺžke 14
dní (dieťa do veku 10 rokov + 364 dní) štandardne 10 dní. Ak mimoriadna situácia bude
pretrvávať lehota bude prehodnotená.

-

Pri predĺžení mimoriadnej situácie nie je potrebné opäť žiadať o predĺženie OČR ak zostáva
doma ten istý rodič.

-

O OČR je možné požiadať aj telefonicky (trvá pár minút) alebo prostredníctvom e-mailu,
formulár je na www stránke Sociálnej poisťovne. https://www.socpoist.sk/aktuality-rodicia--

Opatrenia už aplikované v
praxi

•

Pracovný materiál LEX
KORONA

•

OČR a PN

Opatrenia v okolitých štátoch

pozor--o-davku-osetrovne-16-3-2020-treba-poziadat-novou-ziadostou/48411s68376c
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Opatrenia už aplikované v praxi IV.
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

13. opatrení pre podnikateľov

4. DPH
- Lehota na podanie DPH priznania nebola upravená/predĺžená, platia štandardné podmienky
podľa zákona (k 25. v mesiaci) – v riešení s MFSR.

(stará vláda)

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•

Pracovný materiál LEX
KORONA

•

Opatrenia v okolitých štátoch

-

V odôvodnených prípadoch správca dane odporúča požiadať o odpustenie zmeškania lehoty
(dostatočné je aj zdôvodnenie COVID-19, ústretový prístup).

-

Podlieha poplatku 4,50 EUR/9,50 EUR. Snaha úplne zrušiť poplatok.
Súčasťou komunikačného balíka s MFSR je aj zrušenie sankcie za oneskorené podanie.

COVID-19 situácia by nemala ovplyvniť vrátenie nadmerného odpočtu v doterajšej lehote.
Rovnaké pravidlá sa uplatnia aj na kontrolný a súhrnný výkaz.
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Pracovný materiál LEX KORONA (neoficiálny, z 21.3.)
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

13. opatrení pre podnikateľov
(stará vláda)

•

Opatrenia už aplikované v

•
•
•

praxi

•

Pracovný materiál LEX
KORONA

•

•

Opatrenia v okolitých štátoch

•

Väčšina z 13 opatrení zapracovaná (vyznačené červeným otázne), spolu cez 40 bodov
Odloženie platenia dane z príjmov a preddavkov až do 30.9.2020
Odloženie povinnosti platiť odvody a DPH za mesiace február, marec a apríl 2020,
následne rozloženie na 18 mesačných splátok (len pre VS, napr. MO, zatiaľ neisté)
Zrušenie nových kontrol do 30.9. / Prednostné ukončenie kontrol DPH + vrátenie NO:

-

10-tisíc € do 30. 4. / 50-tisíc € do 31. 5.

Zavedenie inštitútu „Kurzarbeit“

- pre všetkých obdobne ako u KZ (60%)

•

Zavedenie inštitútu „Karanténna PN a OČR“
- 55 % z hrubého platu (cca 70 % z čistého platu) by hradila Sociálna poisťovňa

•
•

Zjednodušenie príspevkov na udržanie pracovných miest pre VS (napr. MO)

Zrušenie limitov pre umorovanie daňových strát, rýchlejšie odpisy pohľadávok a pod.
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Pracovný materiál LEX KORONA (neoficiálny)
•
•

Zraniteľnosť Slovenska
13. opatrení pre podnikateľov

SLEDUJTE STAROSTLIVO STRÁNKU FINANČNEJ SPRÁVY

a daňovníkov

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•

Ďalšie navrhované

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

opatrenia

•

Opatrenia v okolitých štátoch
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Opatrenia v okolitých štátoch
•
•

Zraniteľnosť Slovenska

13. opatrení pre podnikateľov
a daňovníkov

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Ďalšie navrhované opatrenia
Opatrenia v okolitých

štátoch

Česko
- Vládny balíček opatrení v oblastí daní schválený vládou na zmiernenie ekonomických dopadov
- Odpustenie pokuty za oneskorené podania priznania PO aj FO, zrážkovej dani max do 1.7.2020
- Odpustenie pokuty pri ostatných daniach, ak daňový subjekt individuálne požiada o odpustenie úroku
Maďarsko
- Odloženie splátok úverov a hypoték do 31.12.2020
- Odpustenie platenia odvodov (okrem zdravotných) a daní zamestnávateľa marec-jún pre sektor turizmus, reštaurácie,
zábavné podniky (efektívna daň 14,5%).
- V daňovej oblasti neboli zavedené nové opatrenia, ale daňovníci môžu požiadať o posunutie platieb do 12 mesiacov
Nemecko
- Ministerstvo financií vydalo dekrét o opatreniach
- Možnosť odkladu platenia daní na základe žiadosti bez zdôvodnenia pre daňovníkov, ktorých COVID-19 negatívne
zasiahlo vrátane platieb DPH
Rakúsko
- Možnosť znížiť preddavky na daň z príjmu právnických osôb až na 0 EUR, žiadosť musí byť zdôvodnená
- Odpustenie oneskorenia platby
- DPH priznania možnosť požiadať odklad (zvažuje sa všeobecné riešenie nariadením)
Prehľad ďalších krajín môžte sledovať na našej stránke https://www.linkedin.com/company/2292387
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Ďakujem za pozornosť
Stay safe and wash your hands
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Silné globálne zastúpenie
Silné globálne zastúpenie

Slovensko

BMB Partners is member since 2019

•

najväčšia nezávislá organizácia
v oblasti daňového poradenstva
na svete

•

400 poradenských firiem a viac
ako 2000 daňových poradcov

•

50 krajín
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Kontakt
Kontakt

•
•

Tel.: +421 2 212 99 000
Email: renata.blahova@bmb.sk
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Kde nás nájdete
Kde nás nájdete

BMB Partners
tax audit advisory
Zámocká 34

Zámocká 34
Bratislava

811 01 Bratislava

Slovak Republic
+421 2 212 99 000
bmb@bmb.sk
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