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POZVÁNKA 

Téma: DAŇOVÉ, ÚČTOVNÉ A EKONOMICKÉ OPATRENIA SÚVISIACE S 
PANDÉMIOU COVID-19 (ČO BY STE MALI VEDIEŤ !) 
 

Dátum konania: 22. apríl 2020 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 13:00 hod. 
 

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy 
Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH 
komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.. 
 
ZMENA PROGRAMU – reakcia na prijaté zákony („kurzarbeit“, zmena 
podmienok príspevkov na zamestnancov).Pripravili sme pre vás spoľahlivý 
prehľad o najdôležitejších schválených ekonomických opatreniach v čase 
pandémie COVID 19, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vaše podnikanie a sú 
zamerané na riešenie vzniknutej situácie. 

Niekoľko praktických informácií, ktoré budeme v rámci programu 
preberať: 

� POZOR: Dňa 8. 4. 2020 a neskôr (14. 4. 2020) boli UPRAVENÉ 
PRAVIDLÁ a PODMIENKY na predkladanie ŽIADOSTÍ o poskytnutie 
finančného príspevku „projekt PRVÁ POMOC“ – podpora na udržanie 
pracovných miest. 
 

� DOPLNENÉ nové OPATRENIA 3 a 4 pre zamestnávateľov – 
„KURZARBEIT“, dohodárov a fyzické osoby (napr. SZČO s pozastavenou 
živnosťou a iné) 
 

� POZOR: Dňa 4. apríla 2020 vstúpil do platnosti kľúčový zákona č. 
67/2020 zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 
súvislosti s COVID 19. 
 
Stanovuje nové lehoty na podanie daňového priznania pre fyzické aj 
právnické osoby, určuje splatnosť dane z príjmov, má vplyv na platenie 
preddavkov na daň v období pandémie, definuje podmienky na 
odpustenie zmeškaných lehôt; zavádza nové pravidlá v daňových 
kontrolách; nové lehoty na zverejnenie účtovných závierok a ich 
overenia audítorom, výročných správ a iné. 
 

� POZOR: Dňa 9. apríla 2020 vstúpil do platnosti zákon na opatrenia 
odkladu platenia splátok úveru pre SPOTREBITEĽOV aj SZČO a malých a 
stredných podnikateľov 
 

� POZOR: Dňa 10. apríla 2020 vstúpila do platnosti novela zákona o 
sociálnom a zdravotnom poistení pre zamestnávateľov (odvody za 
zamestnávateľa) a SZČO pri poklese tržieb o 40% a viac. ODVODY SA 
NEPLATIA UŽ za MAREC 2020 ! 
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Program: Rámcový obsah školenia predstavuje vysvetlenie schválených zmien väzbe 

na mimoriadnu situáciu „pandémie COVID 19“ a rôznych ekonomických 
oblastiach: 

1. Zákon č. 67/2020 o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením COVID 19 

upravuje Zákon o dani z príjmov (595/2003 v z.n.p.)  

• NOVÁ lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov až na 
koniec pandémie (pre fyzické aj právnické osoby); 

• NOVÁ lehota na zaplatenie dane z príjmov mesiac po skončení 
pandémie; 

• NOVÁ lehota na oznámenie o predĺžení lehoty na podanie 
daňového priznania (dokedy najneskôr je možné odložiť podanie 
DP???); 

• Splatnosť dane ak bolo podané daňové priznanie v marci 2020, 
splatnosť dane ak bol podaný odklad na podanie DP v marci 2020, 
splatnosť dane pre fyzické a právnické osoby; 

• Platenie preddavkov na daň z príjmov v období pandémie, 
• TERMÍN na vrátenie preplatkov na dani z príjmov (firmy, SZČO, 

zamestnanci z ročného zúčtovania) 
• Nová lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenia 

dane; 
• Prijímatelia podielu zaplatenej dane môžu použiť finančné 

prostriedky na pomoc v pandémií; 
• NOVÁ lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane 

zamestnávateľa (ročné zúčtovanie); 
• Ako požiadať o platenie preddavkov inak, čo uvádzať ako dôvod; 
• Je možné doumorovať daňové straty 2014 alebo nie? 

upravuje Zákon o správe daní tzv. daňový poriadok (563/2009 v 
z.n.p.) 

• Nová forma komunikácie s finančnou správou (mail); 
• Fikcia doručenia zásielky po novom; 
• Zavádza sa odpustenie zmeškania lehoty (napr. podanie odvolania, 

predloženia dokladov a iné); 
• Prerušenie prebiehajúcich daňových kontrol počas pandémie a 

zákonná lehota na ich vykonanie sa predlžuje exoffo; 
• Nezaplatenie dane v období pandémie, nebude zverejňované v 

zoznamoch FRSR; 
• Prerušuje sa akékoľvek daňové konanie (napr. vyrubovacie 

konanie), a plynutie lehôt o obdobie pandémie (napr. zánik práva 
vyrubiť daň, premlčanie práva na vymáhanie daňového 
nedoplatku..); 

• Odklad začatých daňových exekúcií; 
• Nová definícia daňového nedoplatku, na obdobie pandémie – 

dĺžna suma dane, ktorej splatnosť uplynie počas obdobia 
pandémie, nebude považovaný za daňový nedoplatok (náhradná 
lehota na jeho úhradu); 

• Neukladanie sankcií za porušenie povinnosti podať daňové 
priznanie k dani z príjmu a iné. 
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upravuje zákona o účtovníctve (431/2002 v z.n.p.) 

• NOVÁ lehota na zostavenie účtovnej závierky; 
• NOVÁ lehota na povinnosť uloženia účtovnej závierky do registra 

účtovných závierok; 
• NOVÁ lehota na overenie závierky audítorom a overenie výročnej 

správy; 
• Odpustenie sankcií z toho vyplývajúce. 

2. Zákon č. 75/2020 o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením COVID 19 - upravuje opatrenia odkladu splátok 
úveru pre spotrebiteľov, podnikateľov a bezkontaktných platieb 
 

3. Zákon č. 68/2020 odklad platenia SOCIÁLNEHO a ZDRAVOTNÉHO 
poistenia pre ZAMESTNÁVATEĽOV a SZČO pri poklese tržieb 

• Ako sa počíta pokles tržieb pre účely odkladu platenia odvodov, (40 
% a viac) 

• Koho sa týka možnosť odkladu platenia odvodov do Sociálnej a 
Zdravotnej poisťovne (SZČO, aj firmy); 

• Ako postupovať ? 

4. Zákon o DPH, dopad v čase pandémie 

• Pravidlá pre lehoty na podanie daňového priznania DPH, 
kontrolného výkazu a súhrnného výkazu v čase pandémie; 

• Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie DPH resp. 
sankcie z neodvedenia DPH; 

• Platenie DPH a lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov. 

5. Pravidlá na predkladanie ŽIADOSTI o poskytnutie finančného 
príspevku „projekt PRVÁ POMOC“ – podpora na udržanie pracovných 
miest 

• Zhrnutie pravidiel a upozornenie na chyby pri žiadostiach: 
• Opatrenie 1 – podpora zamestnávateľov, ktorým v čase vyhlásenia 

mimoriadnej situácie boli UZATVORENÉ prevádzky alebo ZÁKAZ 
prevádzky. 

• Opatrenie 2 – podpora SZČO a ZAMESTNÁVATEĽOM ktorým poklesli 
tržby 

• Opatrenie 3 – podpora ZAMESTNÁVATEĽOV tzv. kurzarbeit 
• Opatrenie 4 – pre fyzické osoby bez príjmu (SZČO prerušenie, 

pozastavenie oprávnenia, dohodári) 

6. Stručne k novele č.66/2020, ktorou sa upravuje Zákonník práce 

• Nové pravidlá na prikázanie práce z domu pre zamestnávateľa a 
zamestnanca; 

• Možnosť organizácie pracovného času; 
• Upravenie podmienok nariadenia čerpania dovolenky; 
• Ochrana zamestnanca počas a po skončení OČR a iné 
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Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v 
čase konania vzdelávacej aktivity. 
 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
72,- Eur s DPH (60,- Eur bez DPH) 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

20. apríl 2020 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita 
seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/ 
 

Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk 

 
 

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 
DAŇOVÉ, ÚČTOVNÉ A EKONOMICKÉ OPATRENIA 

SÚVISIACE S PANDÉMIOU COVID-19 (ČO BY STE MALI VEDIEŤ !) 
 

/ ONLINE, 22.04. 2020 / 
 
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail: ~ povinne ~ 

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam zo školenia a náklady na 
organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete 
bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak 
svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním. 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 200422 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


