Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v II. polroku 2020

14) Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Fikcia ukončenia pandémie na 30. september 2020
Zámer opatrenia:
Zámerom návrhu zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych fianančných opatrení. Novelou zákona sa
reaguje na také nastavenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovať v konaniach,
ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj
riadne plnenie ich daňových povinností.
Obsah opatrenia:

Úlohou návrhu zákona je aj počas trvania mimoriadnej situácie vytvoriť fikciu o jej ukončení a umožniť daňovým a
iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie. Fikcia skončenia obdobia pandémie
pre konkrétne opatrenia podľa zákona lex korona je 30. september 2020 preto, že opatrenia sú nastavené v zákone
tak, aby plnenia z nich vyplývajúce boli ukončené a realizované najneskôr tri mesiace po skončení obdobia
pandémie, teda najneskôr do 31. decembra 2020.
Zavedením fikcie skončenia obdobia pandémie 30.9.2020, daňové kontroly a daňové konania
prerušené v zmysle mimoriadnych opatrení budú po tomto dni opäť pokračovať.
Dlžnú sumu dane, ktorej splatnosť nastala počas obdobia pandémie, bude potrebné zaplatiť
najneskôr do konca októbra 2020, inak bude považovaná za daňový nedoplatok.
Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie nevykonal určitý úkon (napr. podanie odvolania,
predloženie dokladov správcovi dane) v zákonom stanovenej alebo správcom dane požadovanej
lehote, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty, za podmienky, že predmetný úkon
vykoná najneskôr do konca októbra 2020.
Daňový subjekt, ktorému počas obdobia pandémia vznikla povinnosť podať daňové priznanie k
dani z príjmov (napr. za rok 2019 štandardne podávané do 31.3.2020), má povinnosť ho podať
najneskôr do konca októbra 2020. V rovnakej lehote je potrebné daň zaplatiť. Účtovná jednotka
má tiež povinnosť v rovnakej lehote uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok.
Po skončení obdobia pandémie daňové subjekty už nebudú môcť využiť osobitnú možnosť
neplatiť preddavky na daň z príjmov na základe podania vyhlásenia o poklese tržieb o viac ako
40%.
Daňový subjekt, ktorému vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel za
rok 2020, bude počnúc októbrom 2020 povinný pokračovať v platení týchto preddavkov.
Daňový subjekt, ktorému počas obdobia pandémia vznikla povinnosť podať daňové priznanie k
dani z motorových vozidiel, má povinnosť ho podať najneskôr do konca októbra 2020. V
rovnakej lehote je daň splatná.
Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynula počas obdobia
pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane najneskôr do konca októbra 2020.
Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov je
zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca povinný vyhotoviť najneskôr do 15.11.2020.
Lehota na podanie hlásenia o vyúčtovanie dane za rok 2019 pre zamestnávateľa uplynie
30.11.2020.
Názory proponentov:
návrh zákona je vypracovaný formou uvoľnení opatrení vo finančnej oblasti
zákon je potrebné prijať z dôvodu zamedzenia značným hospodárskym škodám hroziacim štátu
a ekonomike pri neprimerane dlhom období uplatňovania opatrení zavedených zákonom lex
korona
Názory oponentov:

Primárny zdroj: Zákon (č. 264/2020), ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7936
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