
 
 

 

Marec 2020   1 

DEKRET TAX, k.s., Priemyselná 1/a, 821 08 Bratislava 
tel.: 00421/2/52631824-5, fax: 00421/2/52631826 

e-mail: office@dekret.sk 

 

Spravodajca 04/2020 
 

 
V tomto Spravodajcovi Vám chceme uviesť ďalšie vládne návrhy na zmiernenie dopadov 
koronakrízy, ktoré boli zverejnené cez víkend 29.3.2020 a schválené majú byť parlamentom 
v skrátenom legislatívnom konaní 31.3.2020. Cieľom týchto opatrení je zabrániť prepúšťaniu 
zamestnancov. 
 
 

Nižšie uvádzame prehľad navrhovaných opatrení 

1.  Firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté má štát preplatiť 80 percent pôvodného 
platu zamestnanca, pričom sa predpokladá zníženie platu týchto zamestnancov na 80% ich 
pôvodného platu počas obdobia keď nepracujú;  

2.  Podnikateľom a spoločnostiam, ktoré zamestnávajú zamestnancov a  nemali povinnosť  
uzavrieť svoje prevádzky, by sa príspevky štátu mali posudzovať podľa poklesu tržieb, a to 
nasledovne:  

 pri poklese o 20% - príspevok na zamestnanca vo výške 180 EUR, 

 pri poklese o 40% - príspevok na zamestnanca vo výške 300 EUR,  

 pri poklese o 60 % - príspevok na zamestnanca vo výške 420 EUR, 

 pri poklese o 80 % - príspevok na zamestnanca vo výške 540 EUR; 

Príspevky majú zahŕňať daň z príjmu a odvody. 

3.  Navrhuje sa, že štát poskytne bankové záruky vo výške 500 miliónov EUR mesačne; 

4. Pre zamestnancov v karanténe a rodičov starajúcich sa o dieťa bude hradených po celú dobu 
55 percent z ich hrubej mzdy (informácia v Spravodajcovi 3/2020); 

5.  Pri zamestnávateľoch, ktorým tržby klesnú o viac ako 40 percent (marec 20%) sa navrhuje 
odklad platby odvodov za zamestnávateľa; 

6.  Pri spoločnostiach, ktorým tržby klesnú o viac ako 40 percent (marec 20%), sa navrhuje 
odklad platenia preddavkov  na daň z príjmu;  

7.  Navrhuje sa tiež možnosť započítania si doteraz neuplatnených daňových strát (straty od 
roku 2014). 

Predpokladá sa, že od pondelka 6.4.2020 sa začnú prijímať žiadosti na príspevky podľa bodu 1.a 2., 
a od 15.4.2020 sa majú tieto príspevky začať spoločnostiam vyplácať. Podľa mediálnych vyhlásení, 
príspevky sa majú vyplácať na základe čestných vyhlásení o poklese obratu. Aby sa zabránilo 
podvodom, sankcie za klamlivé údaje majú byť sprísnené, predpokladá sa, že budú až dvojnásobné.   

 
Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo. 
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za 
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych 
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.  
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