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Finančné príspevky na udržanie pracovných miest,
príspevky pre SZČO
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Podnikatelia a daňovníci môžu využiť 5 rôznych Opatrení, ktoré zverejnil
rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

1.

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách

Opatrenie 1 (pre úplne uzatvorené prevádzky z rozhodnutia UVZ)
Opatrenie 2 (pre SZČO, ktoré platia sociálne odvody – minimálny pokles tržieb 20
%)
Opatrenie 3A (dočasná krízová forma KURZARBEIT – 80 % priemerného platu
zamestnancov)
Opatrenie 3B (paušálny príspevok na zamestnanca v závislosti od výšku poklesu
tržieb, maximálne 80 % hrubej mzdy)
Opatrenie 4A ( pre SZČO, ktoré neplatia sociálne odvody)
Opatrenie 4B (pre SZČO – tzv. jednoosobové s.r.o.)
Opatrenie 5 (občania v krízovej situácii – napr. zamestnanci na dohodu).
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Finančné príspevky na udržanie pracovných miest,
zmena lehôt na podávanie žiadostí
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

aplikované v praxi

•
•

•

Opatrenia už
Navrhované opatrenia

zasielať najneskôr do 30. júna 2020.

•

Opatrenia vo vybraných
krajinách

Žiadosti a výkazy v rámci opatrenia 1 a 3 (3A, 3B) za mesiac apríl je možné
Žiadosti za máj je možné podať v rámci Opatrení 1 a 3 do 31.07.2020 a v rámci
Opatrenia 2 do 30.06.2020.

•
•

Ak žiadateľ nemá príjem, môže za máj využiť Opatrenie 4 do 30.06.2020
Na stránke Ministerstva práce bola zverejnená aj možnosť čerpania príspevkov do

31.08.2020, zatiaľ je možné čerpať príspevky za mesiace apríl, máj, jún, júl 2020.

•

Očakáva sa však ďalšie predĺženie.

Viac informácií uvedených na webovej stránke: https://www.pomahameludom.sk/
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Opatrenia v oblasti dane z príjmov
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných

Daň z príjmov a daňové preplatky

•

Daňové priznanie k dani z príjmov, ktorého lehota na podanie uplynula alebo
uplynie od 12.3.2020 do ukončenia pandémie, sa predlžuje, a to tak, že nová
„riadna“ lehota je
jednotná, a to do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tomto období je subjekt
povinný daň aj zaplatiť.

•

Hlásenie a ročné zúčtovanie zamestnávateľa za zamestnanca sa tiež
predlžuje, a to do konca 2. mesiaca po skončení pandémie.

•

Daňový preplatok na dani z príjmov uplatnený v daňovom priznaní
podanom počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do posledného dňa
kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu
v súvislosti s koronavírusom), sa daňovému subjektu vráti najneskôr do 40
dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo toto daňové priznanie
podané.

opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách
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Opatrenia v oblasti dane z príjmov
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

•

Preddavky na daň z príjmov

•

Dôležitou zmenou, ktorá bola prijatá v apríli je nariadenie vlády, ktoré hovorí
o možnosti platiť preddavky podľa výhodnosti pre daňový subjekt. To znamená že
subjekt ma na základe tohto nariadenia 4 možnosti, ako môže platiť preddavky na
daň z príjmov právnických osôb:

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách

•
•
•

•

Tržby poklesli o 40 % - subjekty nemusia od mesiaca máj platiť preddavky vôbec
(vyrovnajú daňovú povinnosť pri platení dane) – povinnosť podať čestné prehlásenie na
portály FS.
Daňová povinnosť 2019>daňová povinnosť 2018 (môžu platiť preddavky podľa roku
2018).
Daňová povinnosť 2019<daňová povinnosť 2018 (platia preddavky podľa aktuálnej
daňovej povinnosti 2019.

Žiadosť o platenie preddavkov inak – podanie u správcu dane.
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Opatrenia pri daňových konaniach a daňových
kontrolách
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných

opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných

krajinách

Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní na žiadosť daňových
subjektov.

•

Daňové kontroly a daňové konania, ktoré sa začali pred obdobím pandémie
alebo počas tohto obdobia, sa budú prerušovať v prípade, ak daňový subjekt
podá žiadosť o ich prerušenie. Takúto žiadosť je možné podať e-mailom
alebo telefonicky, o čom správca dane spíše úradný záznam. Finančná správa
bude s daňovými subjektmi komunikovať a bude maximálne súčinná, aby
boli daňové subjekty o všetkom dostatočne informované.
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Odklady resp. odpustenie platenia odvodov
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných

Vláda schválila možnosť odkladu odvodov alebo aj ich odpustenie.

•

Za mesiac marec si subjekty mohli pri poklese tržieb najmenej o 40 % uplatniť
odklad odvodov (sociálnych aj zdravotných na strane zamestnávateľa alebo SZČO)
do 31.07.2020. Táto lehota v prípade sociálnych odvodov bola predĺžená až do
31.12.2020.

•

Za mesiac apríl 2020 bola schválená novela, podľa ktorej si subjekty mohli uplatniť
odpustenie iba sociálnych odvodov (na strane zamestnávateľa a SZČO) iba
v prípade že mali aspoň jednu prevádzku a tá bola zatvorená v mesiaci 042020
minimálne 15 dní. Žiaden odklad odvodov za mesiac apríl 2020 nebol možný.

•

Za mesiac máj 2020 bol opäť schválený odklad odvodov (ale len sociálnych na
strane zamestnávateľa a SZČO) do 31.12.2020. Zdravotné odvody za mesiac máj
nebude možné odložiť.

•

Za mesiac jún 2020 bol opäť schválený odklad odvodov (ale len sociálnych
na strane zamestnávateľa a SZČO) do 31.12.2020. Odklad je možný len pre
subjekty s poklesom tržieb viac ako 40 %. Zdravotné odvody za mesiac máj
nebude možné odložiť.
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opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných

krajinách

Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky v
podnikoch (2 formy)
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných

•

opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách

-

SZRB poskytuje úver vo forme „Prevádzkový úver podnikateľ“ a Exim
banka tzv. „ Úver na podporu a udržanie prevádzky - COVID úver“. Tieto
úvery sú poskytované priamo inštitúciami SZRB a Exim Banka. Exim banka
poskytuje úvery pre subjekty, ktoré majú v rámci svojej činnosti exportné
aktivity.
Úvery je možné využiť len na úrovni malého a stredného podnikania.

Informácie k úveru „Úver na podporu a udržanie prevádzky – COVID úver“
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/produkty-na-podporuudrzania-prevadzky-a-zamestnanosti-covid-produkty.html?page_id=220920
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. už začala od 20.04.2020 poskytovať zvýhodnený
úver s názvom „Prevádzkový úver Podnikateľ 2020“ Pozri stránku:
https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/
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SIH Antikorona záruky
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

•
•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách

•
•

MSP a SZČO môžu využiť aj tzv. SIH Antikorona záruky.
Tieto sú poskytované Slovak Investment Holdingom cez sieť komerčných
bánk. V rámci schémy sú poskytované zvýhodnené preklenovacie úvery pre
MSP a živnostníkov, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť
kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb, ktorá
môže byť poskytnutá až do výšky 4 %.
Po splnení podmienok môžu byť bezúročné.
Spolu bude na program vyčlenených zhruba 300 miliónov eur, ktoré dokážu
komerčné banky prostredníctvom pákového efektu znásobiť a poskytnúť
minimálne 500 miliónov eur pre naše firmy.

Podmienky získania úveru:

•

maximálna žiadaná suma 1,2 milióna eur, úrok od 0 % do 2 % p.a., splatnosť
maximálne 4 roky, vrátane možného 12 mesačného odkladu.
11

Nová schéma – Dočasný rámec poskytovania
pomoci (2 formy)
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných

•

Finančná pomoc vo forme poskytnutia záruky za úver zo strany štátu a odpustenie
poplatku za záruku, ak podnik udrží zamestnanosť.

•

Úvery podľa novely poskytuje Slovak Investment Holding a Exim banka
prostredníctvom komerčných bánk. Sadzba sa pohybuje na úrovni medzi 1,9 % a
3,9 %. V novo poskytovanej pomoci je možné poskytnúť len prevádzkové úvery
na akútne prekonanie nepriaznivých dôsledkov situácie COVID 19. V rámci
dočasného rámca pomoci nie je možné čerpať úverové zdroje na investičné úvery.

•

SIH rieši úvery do výšky 2 mil €. Exportno – importná banka môže veľkým
podnikom poskytnúť finančnú pomoc na úrovni 2 mi. € - 20 mil. €

•

Záruky na úvery môžu byť pri veľkých úveroch poskytované štátom až na úrovni 80
% hodnoty úveru.

opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách
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Opatrenia v oblasti odkladu splátok úverov
•

Zraniteľnosť Slovenska

•

Odkladom splácania úveru je odloženie splátok istiny, istiny a úrokov alebo
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo. O odklad splátok musí
dlžník požiadať (týka sa len obdobia pandémie, max. 9 mesiacov banka, 3
mesiace iný veriteľ, podanú žiadosť je možné predĺžiť).

•

Veriteľ je povinný do
žiadosti.
Nepovolenie
zdôvodniť.

•

Veriteľ nesmie požadovať dodatočné zabezpečenia úveru, úhradu poplatkov,
nákladov alebo inú odplatu (okrem zaplatenia úrokov za obdobie odkladu
splátok) alebo podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.

•

Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje
kreditnú
kvalitu
dlžníka
a
rovnako
sa
nepovažuje
za omeškanie.

vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách

30
dní
odkladu

informovať dlžníka o
splátok
je
veriteľ

posúdení
povinný
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Opatrenia v oblasti účtovníctva a DPH
•

Zraniteľnosť Slovenska

•

Lehoty, ktoré vyplývajú zo Zákona o účtovníctve č. 431/2002, sa počas obdobia
pandémie považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní
do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
skončení
obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania
podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

•

Ak v období pandémie nastanú dôvody na zrušenie registrácie platiteľa DPH (napr.
platiteľ opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej
hodnoty, opakovane nezaplatí daň), počas obdobia pandémie nebude tento
platiteľ zverejnený v príslušnom zozname.

•

Ak platiteľovi, ktorý mal nárok na uplatnenie skoršieho vrátenia nadmerného
odpočtu DPH, počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok
na povinných odvodoch poistného, tento nedoplatok nebude prekážkou pre
skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, ak nedoplatok platiteľ zaplatí alebo
odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia
pandémie.

vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných

krajinách
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Karanténna OČR
•

Zraniteľnosť Slovenska

•

Pri uzatvorení školských/predškolských zariadení vypláca poisťovňa ošetrovné do dňa
skončenia potreby vyplácania (až do odvolania) pre dieťa (do veku 10 rokov + 364 dní).
V prípade starších detí, je potrebné potvrdenie lekára. Výška ošetrovného sa poskytuje vo
výške 55 % z DVZ FO.

•

Upozornenie: Od prvého júna majú prevádzkovatelia možnosť otvoriť škôlky, vrátane
špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac 15 detí. Takisto môžu zriaďovatelia
otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude
môcť byť najviac 20 detí.

•

Podľa schválenej novely Zákona o sociálnom poistení zo dňa 09.06.2020 je možné čerpanie
pandemickej OČR aj po otvorení škôl a škôlok pre tých rodičov, ktorí naďalej poskytujú
celodennú starostlivosť pre dieťa, podmienkou na vyplatenie OČR bude však čestné
prehlásenie, ktoré odporúčame poslať SP do 30. júna.

•

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke zverejnila dňa
22. mája 2020 nové
formuláre žiadosti o OČR, ktoré je možné nájsť na uvedenej webovej stránke Sociálnej
poisťovne:

•

https://www.socpoist.sk/aktuality-ak-rodic-po-otvoreni-skol-a-skolok-pokracuje-v-ocr-nepodava-novu-ziadost--vyplni-upraveny-formular-cestneho-vyhlasenia/48411s68667c

vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách
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Zmena Zákonníka práce
– pracovný pomer na dobu určitú
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

•

Podľa novely Zákonníka práce, schválenej 09.06.2020 prebehla zmena v rámci
COVID 19 opatrení pri možnosti opätovne podpísať zo zamestnancom pracovnú
zmluvu na dobu určitú.

•

Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť v čase mimoriadnej
situácie COVID 19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú
splnené podmienky na jeho predĺženie, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o
jeden rok.

•

Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie
COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené
podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa, je možné v čase mimoriadnej
situácie alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a
najviac na jeden rok.

•

Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného
pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

(platné len počas pandémie COVID)

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách
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Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných

•

Umožňuje sa odpočítať neuplatnenú daňovú stratu k dani z príjmov vykázanú
za roky 2015 až 2018 od základu dane daňovníka fyzickej alebo právnickej
osoby a to v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie
uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Daňovník má možnosť
uplatniť si tieto daňové straty v úhrnnej hodnote najviac 1 mil. eur.

•

Ide o opatrenie, ktoré môže daňovník využiť, t.j. nie je povinné a ak je pre
daňovníka výhodnejší postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa
zákona o dani z príjmov, môže uplatňovať odpočet štandardným postupom.

•

Ak daňovník uplatní špeciálny odpočet úhrnu daňových strát podľa Lex
Korona, nemôže uplatniť postup odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani
z príjmov a naopak.

opatrení

•

Opatrenia už aplikované v

praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách
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Ochrana nájomcu - § 13 b Lex Korona
•

Zraniteľnosť Slovenska

•

Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom
nehnuteľnosti pre omeškanie s platením nájomného od 1. apríla 2020 do 30.
júna 2020. Platí to len na prípady, v ktorých omeškanie nájomcu vzniklo v
dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Nárok prenajímateľa na nájomné
nezaniká.

•

Ak hovoríme o nájme, do sumy nájmu zaraďujeme aj všetky vedľajšie
náklady súvisiace s používaním nehnuteľnosti.

vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

Opatrenia už aplikované v

praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách
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Dotácia na nájomné z rezortu MH SR

§ 13 c Lex Korona

Novela zákona Lex Korona 5 – Parlament schválil 09.06.2020
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

•

Podstatou novely zákona, je, že subjektom štát poskytne dotáciu v takej výške,
v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na nájomné. Dotácia bude
najviac vo výške 50 % a nárok na ňu nebudú mať tí, ktorí priestory prevádzky
vlastnia. Nájomcovia tak môžu získať 100 % - né krytie svojich nákladov na nájom.

•

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží
prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

Opatrenia už aplikované v

praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách

Podmienkou je, aby:

•

a) nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval
najneskôr od 1.2.2020 a

•

b) užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením
následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami
orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a
školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na
školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom
19
prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“).

Dotácia na nájomné z rezortu MH SR
•

Zraniteľnosť Slovenska

Novela zákona Lex Korona 5 – Parlament schválil 09.06.2020

vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných

Dotáciu možno poskytnúť na:

opatrení

•

Opatrenia už aplikované v

praxi

•
•

Navrhované opatrenia

a) miestnosť (príp. jej časť alebo súbor miestností) určená na iné účely ako na bývanie,
v ktorej nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane
súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo

Opatrenia vo vybraných
krajinách

b) trhové miesto.

Dodatky k zmluvám realizované po 12.3.2020

•

Na zmeny nájomnej alebo obdobnej zmluvy, ku ktorým došlo po 12.3.2020 sa na
účely Dotácie na nájomné neprihliada. Ak teda bola po 12.3.2020 dohodnutá úprava
výšky nájomného, takáto zmena nemá vplyv na výšku Dotácie na nájomné.
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Dotácia na nájomné z rezortu MH SR – postup
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných

Žiadosť o dotáciu na nájomné

•

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný
účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejnilo
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. K
žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie
elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za
predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o
e-Governmente.

•

Zákon ustanovuje osobitnú úpravu plnenia podmienok podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Ak požadovaná výška dotácie presahuje hodnotu
100.000,00 EUR, povinnou náležitosťou žiadosti o Dotáciu na nájomné je
označenie konečného užívateľa výhod.

•

Dotáciu na nájomné ministerstvo poukáže prenajímateľovi na základe oznámenia o
schválení dotácie, ktoré sa zasiela elektronicky prenajímateľovi a nájomcovi.

opatrení

•

Opatrenia už aplikované v

praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách
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Dotácia na nájomné z rezortu MH SR – postup
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

Opatrenia už aplikované v

praxi

•
•

Žiadosť o dotáciu na nájomné
• MH SR dňa 23.06.2020 zverejnilo formulár na podávanie žiadostí na webovej
stránke MH SR:
• https://najmy.mhsr.sk/ziadost.html
• Rovnako MH SR zverejnilo Postup podania žiadosti v krokoch 0-8:

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách

0 krok – Nájomca musí mať aktívnu stránku na doručovanie.
1. krok – Prenajímateľ prostredníctvom el. služby vyplní formulár na portály
slovensko.sk.
2. krok – Prenajímateľ žiadosť sprístupní na podpis nájomcovi.
3. krok – Nájomca žiadosti podpíše svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom.
4. krok – Prenajímateľ dostane informácie o podpísaní žiadosti zo strany nájomcu.
5. krok – Prenajímateľ žiadosť podpíše svojím kvalifikovaným podpisom a odošle ju
MR SR.
6. krok – MH SR žiadosť skontroluje a overí súlad s podmienkami.
7. krok – MH SR po schválení žiadosti zašle oznámenie o schválení dotácie
prenajímateľovi aj nájomcovi.
8. krok – MH SR vyplatí schválenú výšku dotácie prenajímateľovi.
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Dotácia na nájomné z rezortu MH SR
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

Zoznam aktualizovaných

Výška dotácie

•

Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z
nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo
výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného
nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby
za dodávku energií a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak
nie je možné tieto platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého
nájomného.

•

Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého
užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné
poukázanej prenajímateľovi.

•

Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných
splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca[, ak sa
prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok
nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne
zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred
1.2.2020.

opatrení

•

Opatrenia už aplikované v

praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách
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Dotácia na nájomné z rezortu MH SR
Úprava v prípadoch už uhradeného nájomného
•

Zraniteľnosť Slovenska
vplyvom COVID - 19

•

•

Zákon počíta aj s prípadmi, kedy už nájomca za obdobie sťaženého užívania
uhradil prenajímateľovi nájomné (prípadne jeho časť). V takomto prípade je možné požiadať o
Dotáciu na nájomné na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o zľave z
nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti.

•

Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, nájomca je
podľa Zákona oprávnený zaplatiť zostávajúce nájomné za obdobie sťaženého užívania najviac
v 48 rovnakých mesačných splátkach (ak nedošlo k dohode na inej lehote splatnosti).

•

Dňa 17.06.2020 schválila schému štátnej pomoci na vyplácanie priamych nenávratných
grantov na nájomné aj Európska komisia. EK schválila schému štátnej pomoci vo výške 200
mil. €. Táto schéma pomoci bola schválená na základe dočasného právneho rámca pre
poskytovanie štátnej pomoci prijatého Európskou komisiou 19. marca, ktorý bol pozmenený a
doplnený 3. apríla a 8. mája. Uvedená schéma hovorí, že výška štátnej pomoci nesmie
presiahnuť 800 tis. € na jeden podnik a môže sa poskytovať maximálne do konca roka 2020.

Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

Opatrenia už aplikované v

praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách

Schválenie schémy štátnej pomoci EK pre nájomné:
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/stat-moze-prevadzkam-zacat-preplacat-najomne-statnu-pomocschvalila-eurokomisia/
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Opatrenia budúcnosti
•
•

Zraniteľnosť Slovenska
Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

Opatrenia už aplikované v
praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách

Systémová Kurzarbeit na Slovensku

•

EK predložila návrh veľkého plánu obnovy a prepracovaného rozpočtu EÚ na
obdobie 2021-2027 v celkovej výške 1,85 bilióna EUR. Komisia takisto
zverejnila svoj upravený ročný pracovný program na rok 2020, ktorý
uprednostní kroky potrebné na naštartovanie obnovy (na rok 2020 je
k dispozícii 250 miliárd v úveroch a 310 miliárd v grantoch). Slovenská vláda
plánuje časť peňazí použiť na dlhodobý koncept Kurzarbeit, na ktorom už
pracuje viacrezortná odborná komisia.

Ministerstvo práce diskutuje o zavedenie schémy so sociálnymi partnermi a zároveň v
spolupráci s Inštitútom sociálnej politiky vypracovalo modelový príklad. Viac informácii
na nižšie uvedených webových stránkach.
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/ministerstvo-diskutujesystemovom-zavedeni-kurzarbeit.html

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institutsocialnej-politiky/analyticke-komentare/kurzarbeit.html
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Opatrenia COVID 19
– porovnanie vo vybraných krajinách
•
•

Zraniteľnosť Slovenska
Zoznam aktualizovaných
opatrení

•

•

Opatrenia už aplikované v

naša daňová poradkyňa p. Katarína Hoppe v článku pre týždenník TREND.

praxi

•
•

Navrhované opatrenia
Opatrenia vo vybraných
krajinách

Analýzu porovnania opatrení COVID 19 s vybranými krajinami spracovala

Článok je dostupný na:
https://www.trend.sk/biznis/stary-svet-je-prec-balicky-nasich-susedovzachranu-firiem-maju-jasny-plan-prezitia

•

Detailné porovnanie opatrení COVID 19 v zahraničí je možné nájsť aj na
webovej stránke skupiny TAXAND. Člen globálnej skupiny - BMB Partners
aktívne prispieva a pridáva aktualizované informácie za Slovenskú republiku:

https://www.taxand.com/our-thinking/taxand-firms-respond-to-covid-19outbreak/
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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

Email: eva.kusa@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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