
Let’s talk
WE ARE VGD

Covid-19

Webinár 7-5-2020 o 9:00: 

“Aký je aktuálny stav podporných opatrení týkajúcich sa Covid-19 
krízy na Slovensku?”



Aký je aktuálny stav podporných opatrení 
týkajúcich sa Covid-19 krízy na Slovensku?
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Pravidlá webinára
AKÝ JE AKTUÁLNY STAV PODPORNÝCH OPATRENÍ?

>Dĺžka trvania webinára bude maximálne 120 minút

>Ak máte akékoľvek otázky, napíšte ich do sekcie „Otázky a odpovede“. Po zverejnení sa 

stanú viditeľnými pre všetkých účastníkov. Naši odborníci Vám počas webinára na tieto

otázky odpovedia. Otázky označené najväčším počtom „páči sa mi to“ sa zopakujú na 

konci webinára

>Prosím, zapnite si Vaše reproduktory, aby ste nás mohli počuť

>Dnešný webinár bude nahrávaný a sprístupnený spolu s kópiou dnešnej webovej

prezentácie v novej sekcii združujúcej informácie o Covid-19 na našej webovej stránke
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Úvod
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AKÝ JE AKTUÁLNY STAV PODPORNÝCH OPATRENÍ?
Prezentácia rečníkov

Lucia Kalabová

Právne oddelenie

Lucia.kalabova@vgd.eu

Daňové oddelenie

Róbert Kalmár

Robert.kalmar@vgd.eu

Silvia Rakovská

M&A oddelenie

Silvia.rakovska@vgd.eu
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TÉMY

>pracovné právo

>príspevky na pracovné miesta

>daňová oblasť a správa daní

>záruky za úvery a možnosti financovania



Pracovné právo
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NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
PRACOVNE PRAVO

Zákon č. 66/2020 Z. z. účinný dňa 04.04.2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „ZP“)

V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní platia ustanovenia
prvej časti až desiatej časti ZP s odchýlkami uvedenými v novele ZP v odsekoch 2 až 7.

> Čo bolo novelou ZP konkrétne zavedené:

• Zmena týkajúca sa inštitútu výkonu práce z domu tzv. home office

• Rozvrhnutie pracovného času / Oznamovanie pracovných zmien vopred

• Skrátenie lehoty na určenie čerpania dovolenky

• Zvýšená ochrana zamestnancov

• Náhrada mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa

• Ustanovenie o prekážke v práci na strane zamestnávateľa vo vzťahu k subjektom hospodárskej mobilizácie



Čerpanie príspevkov z ÚPSVaR
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ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

Opatrenie č. 1: Zamestnávatelia, ktorí boli povinní uzatvoriť svoje prevádzky

Opatrenie č. 2: SZČO, ktoré sú nemocensky a dôchodkovo poistené a boli povinné uzatvoriť prevádzky alebo
ktorým poklesli tržby

Opatrenie č. 3: Zamestnávatelia, ktorí boli zasiahnutí mimoriadnou situáciou

Opatrenie č. 4: SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené a v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný
príjem

Opatrenie č. 5: Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia krízovej situácie nemajú žiadny
príjem

V prípade ak zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na základe dvoch z horeuvedených
opatrení v jednom kalendárnom mesiaci, predkladá si žiadosť na základe toho opatrenia, v rámci ktorého má
prevažujúci počet kalendárnych dní.

Prijaté opatrenia ÚPSVaR
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OPATRENIE č. 1 – Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli povinne
uzatvoriť svoje prevádzky

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

> Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevkov považuje zamestnanec v pracovnom pomere s dňom nástupu do práce najneskôr do 01.03.2020 vrátane.

> Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:
 právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo
 fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou,
 právnická osoba

> Výška príspevku:

Výška príspevku je 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac do výšky 1 100,00 EUR. Ak je náhrada mzdy nižšia ako 1 100,00 EUR, príspevok je najviac
vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca
zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie 2020 zohľadní reálne vyplatená
náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 EUR

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za
príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100,00 EUR.

Celková výška pomoci pre jedného žiadateľa, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), nemôže presiahnuť 800 000,00 EUR.
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OPATRENIE č. 1 – Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli povinne
uzatvoriť svoje prevádzky

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

> Podmienky čerpania príspevku:

subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020;
zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), t. z.

zamestnanec je doma na prekážkach v práci;
vyplácanie náhrady mzdy zamestnancom podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce
podanie žiadosti o poskytnutie príspevku (spolu s prílohou – Výkazom pre priznanie príspevku) zamestnanci nie sú vo výpovednej lehote alebo

nepoberajú dávky sociálneho zabezpečenia
na zamestnanca nie je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
zamestnávateľ neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm.

a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v lehote dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný,
má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na

starobné dôchodkové sporenie,
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
nemá voči úradu splatné finančné záväzky
nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov

Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za

nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
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OPATRENIE č. 2 – SZČO, sú nemocensky a dôchodkovo poistené – príspevok na samotnú osobu SZČO (nie na
zamestnancov SZČO)

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

> Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá:
 prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

 vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov) atď, vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú
upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne
oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu)

 vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

> Výška príspevku:

Výška príspevku sa odvádza od percentuálneho poklesu tržieb a je nasledovná:
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OPATRENIE č. 2 – SZČO, sú nemocensky a dôchodkovo poistené – príspevok na samotnú osobu SZČO (nie na
zamestnancov SZČO)

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

> Výpočet poklesu tržieb – tri možné alternatívy:

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je
03/2019)

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú
činnosť celý rok 2019

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali
vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

> Pod pojmom tržba sa v podvojnom účtovníctve rozumie:
 výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u

daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo;

> Pod pojmom tržba sa v jednoduchom účtovníctve rozumie:
 príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu

podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z. a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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OPATRENIE č. 2 – SZČO, sú nemocensky a dôchodkovo poistené – príspevok na samotnú osobu SZČO (nie na
zamestnancov SZČO)

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

>Podmienky čerpania príspevku:

SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni,
alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny;

SZČO nemá pozastavenú alebo zrušenú živnosť a nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer;
SZČO vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020;
podanie žiadosti o poskytnutie príspevku vyhlásenie SZČO, že k 31.12.2019 nebola podnikom v ťažkostiach;
pokles tržieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
splnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov

na starobné dôchodkové sporenie,
neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
SZČO nemá voči úradu splatné finančné záväzky; nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa

osobitného predpisu
SZČO nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
SZČO nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z

fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc

označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
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OPATRENIE č. 3 – Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v
prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

> Opatrenie č. 3 má dve alternatívy A a B. Základný rozdiel medzi nimi je:

1. v možnosti/nemožnosti prideľovať zamestnancovi prácu:

3A) zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, t.j. zamestnanci sú doma na tzv. prekážkach

3B) zamestnávateľ môže prideľovať prácu a zamestnanci

2. vo výške a výpočte príspevkov

3A) výpočet - dovolenkový priemer *počet hodín prekážky, max. výška príspevku 880,00 EUR

3B) paušál na zamestnanca v závislosti od percentuálneho poklesu tržieb max. do výšky príspevku 540,00 EUR

3. v povinnosti preukazovať pokles tržieb

3A) nepreukazuje sa pokles tržieb zamestnávateľa

3B) je potrebné preukázať pokles tržieb zamestnávateľa

> Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevkov 3A a 3B považuje zamestnanec v pracovnom pomere s dňom nástupu do zamestnania najneskôr do
01.03.2020 vrátane.

> Za zamestnanca sa na účely 3A považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§
142 Zákonníka práce).

> Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže
prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
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OPATRENIE č. 3 – Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v
prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

> Výška príspevku 3A:
Výška príspevku je 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac do výšky 880,00 EUR. Ak je náhrada mzdy nižšia ako 880,00 EUR, príspevok je

najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.
Výška príspevku pre zamestnávateľa, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka

práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie zohľadní reálne
vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 EUR.

Výška príspevku pre zamestnávateľa, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného
zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo
výške 880,00 EUR.

> Výška príspevku 3B:
paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb v sume podľa tabuliek:
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OPATRENIE č. 3 – Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v
prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

> Pre lepšie pochopenie uvediem prípad.

1. Zamestnávateľ vypláca v súlade so Zákonníkom práce zamestnancovi mzdu vo výške 80% priemerného zárobku. Zamestnanec má 
priemerný zárobok 10,-€ na hodinu a za mesiac apríl bol 75 hodín na prekážkach v práci. Čiže vyplatená náhrada mzdy bude 600,-€
(vypočíta sa 80% z 10,-€ čo má na hodinu x počet hodín na prekážkach v práci.) 

2. Zamestnávateľ sa rozhodne vyplatiť zamestnancovi 100% náhrady mzdy. Zamestnanec má rovnakú výšku mzdy t.j. 10,-€ na hodinu
a bol rovnako 75 hodín na prekážkach v práci. Vyplatená náhrada mzdy bude teda 10 x 75 hodín t.j. 750,-€ a bude vyššia ako v prvom
prípade nakoľko sa neponížila na 80% lebo zamestnávateľ sa rozhodol vyplácať 100%.

A aký to má vplyv na príspevok ktorý dostane zamestnávateľ v prípade č. 1 a zamestnávateľ v prípade č. 2 od ÚPSVaR?

Obaja zamestnávatelia dostanú od úradu práce preplatenú rovnakú čiastku a to 600,-€. Je to preto, lebo ako je uvedené v slidoch aj
keď zamestnávateľ sa rozhodne preplácať zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80% t.j. v tomto našom prípade 100%
ÚPSVaR mu bude refundovať len 80% priemerného zárobku v tomto prípade je to 600,-€. Takže aj keď tými 750,-€ nedosiahol strop
880,-€ to nevadí, lebo má nárok na refundáciu len 80% náhrady mzdy.
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OPATRENIE č. 3 – Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v
prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

> Výpočet poklesu tržieb – tri možné alternatívy:

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované 
obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019) 

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba 
tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú 
činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020 

> Pod pojmom tržba sa v podvojnom účtovníctve rozumie:
výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. u daňovníka účtujúceho v sústave

podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo;

> Pod pojmom tržba sa v jednoduchom účtovníctve rozumie: 
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka,

ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z. a u daňovníka, ktorý vedie
evidenciu § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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OPATRENIE č. 3 – Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v
prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

> Podmienky čerpania príspevku:

zamestnanci nie sú vo výpovednej lehote, nepoberajú dávky sociálneho zabezpečenia alebo nečerpajú dovolenku
vyplácanie mzdy zamestnancom podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce
žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020;
na zamestnancov, nie je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
zamestnávateľ neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b)

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v lehote dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný,
má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na

starobné dôchodkové sporenie,
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
nemá voči úradu splatné finančné záväzky
nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej

únie, ak ide o právnickú osobu,
nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za

nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

> Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa opatrenia 3B je zároveň, že :

• zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku

• pokles tržieb zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie:
 za marec 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 10% a viac
 apríl 2020, máj 2020 atď. v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 20% a viac
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OPATRENIE č. 4 – Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

Týka sa SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá prerušila
vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie.

Opatrenie č. 4 má dve alternatívy A) a B)

> Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku podľa 4A) považuje fyzická osoba, ktorá:
prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č.

323/1992 Zb.) vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú
slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník,
novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu);

vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
občanov;

> Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku podľa 4B) považuje fyzická osoba, ktorá:
 je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie,

ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o.,
ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9
600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti
do konca roka 2019.

 je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a
nie je zároveň jej zamestnancom, a nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Výška príspevku je paušálna, rovnaká pre obe kategórie:
za mesiac marec 105,-€
od mesiaca apríl 210,-€
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OPATRENIE č. 4 – Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

>Podmienky čerpania príspevku 4A a 4B :

podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na miestne príslušnom úrade práce
vyhlásenie žiadateľa, že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach;
od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti),
nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného

invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku,
splnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a

povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
nemá voči úradu splatné finančné záväzky; nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový

kalendár podľa osobitného predpisu
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a

podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola

poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
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OPATRENIE č. 5 – Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia krízovej situácie
nemajú žiadny príjem

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

> Oprávneným žiadateľom je FO, ktorá:
v období pred 13.3.2020 vykonávala činnosť, z ktorej mala príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej

zárobkovej činnosti
v období krízovej situácie (od 13.3.2020) túto činnosť nevykonáva a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej

osoby
nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky

(nemocenské, materské, ošetrovné), dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku,
dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia

nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie
nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci "Opatrení č. 1 až 4" projektu "Prvá pomoc" na podporu udržania

pracovných miest.

> Najčastejším prípadom v rámci SOS dotácie budú tzv. dohodári, spoločníci s.r.o. a štatutári obchodných spoločností (ak si nemôžu
uplatniť podľa Opatrenia č. 4), športovci atď.

Výška SOS dotácie:
za mesiac marec 105,-€
od mesiaca apríl 210,-€
celkovo najviac 1600,-€ na jedného žiadateľa za rok 2020

> POZOR na poskytnutie SOS dotácie nie je právny nárok. Žiadosti posudzuje komisia zriadená ministerstvom. Schválenie, resp.
neschválenie SOS dotácie sa neoznamuje žiadateľovi písomne ale ministerstvo na svojej stránke zverejňuje zoznam schválených
SOS dotácií i zoznam neschválených dotácií s uvedením dôvodu ich neschválenia.
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OPATRENIE č. 5 – Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia krízovej situácie
nemajú žiadny príjem

ČERPANIE PRÍSPEVKOV Z ÚPSVAR

>Podmienky čerpania SOS dotácie:
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý

návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
oprávnený žiadateľ (v zmysle definície uvedenej vyššie)
nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra

partnerov verejného sektora.

> SOS dotácia sa poskytuje za každý mesiac v ktorom sú splnené horeuvedené podmienky.

> Pričom stačí, aby tieto podmienky boli splnené len za časť mesiaca, avšak najmenej 15 kalendárnych dní v príslušnom 
kalendárnom mesiaci. 

> Za mesiac marec 2020 stačí ak podmienky boli splnené za najmenej 10 kalendárnych dní. 

> Žiadosť o SOS dotáciu za mesiac marec 2020 a apríl 2020 je potrebné zaslať do 15. mája 2020.

> Ak žiadateľ neoznámi ministerstvu do 20. mája 2020 zmenu - teda že už vykonáva činnosť a má príjem - automaticky sa to bude
považovať za to, že nárok na SOS dotáciu trvá aj za mesiac máj 2020 a dotáciu vyplatí do 15. dňa nasledujúceho mesiaca (do 15.
júna 2020).
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Daňová oblasť a správa daní
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Prijaté a nárokovateľné opatrenia
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Nariadenie vlády č. 48/2020 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii
prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov (schválené 18.03.2020, účinné od 19.03.2020).

> Dňa 2. apríla 2020 bol schválený zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (účinný od 04.04.2020).

> Zároveň bola dňa 22. apríla 2020 schválená novela zákona č. 67/2020 Z.z..

> Zákon č. 67/2020 Z.z. sa vzťahuje na celé obdobie pandémie, ktorým sa rozumie obdobie od 12. marca 
2020 a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá. 

> Nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z.z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane
z príjmov v súvislosti s pandémiou (účinné od 30.4.2020)
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Daň z príjmov
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Daňové priznanie k dani z príjmov a úhrada dane

• Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie priznania, 
uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva najneskôr v lehote do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

• V prípade, ak daňovník podá správcovi dane žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania počas
obdobia pandémie a táto lehota uplynie ešte počas obdobia pandémie, predlžuje sa lehota aj tomuto
daňovníkovi do konca jendého mesiaca po skončení obdobia pandémie.
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Daň z príjmov
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Možnosť umoriť všetky ešte neuplatnené daňové straty od roku 2015 do 2018

• Odpočet doteraz neuplatnených strát podľa novely lex korony bude možný v daňovom priznaní, ktorého 
posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1.1.2020 do 31.12.2020

• Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, si môže uplatniť odpočet daňovej straty 
v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019

• Limit na takto mimoriadne odpočítané daňové straty je v úhrnnej hodnote najviac 1 000 000 €.

• V prípade, ak už daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov a chce si uplatniť odpočet daňovej straty 
podľa schválenej novely lex korony, môže tak urobiť, a to podaním opravného daňového priznania, resp. 
dodatočného daňového priznania.

• V súčasnosti však neexistuje jednoznačný výklad, čo sa za "neuplatnené daňové straty" považuje.
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Daň z príjmov
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Sankcie k dani z príjmov 

• Podľa ustanovenia nebudú daňové subjekty sankcionované za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové
priznanie na dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie, a ak túto
povinnosť splnia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

> Platenie preddavkov na daň

• Preddavky na daň z príjmov sa neplatia, ak daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s 
rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto veci je však nutné pokles tržieb (v 
predchádzajúcom mesiaci) oznámiť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň 
z príjmov.
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Daň z príjmov
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV
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Daň z príjmov
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Platenie preddavkov na daň – Nariadenie vlády č. 104/2020 Z. z. (30.4.2020)

> Daňovník, ktorý nepredloží vyhlásenie do lehoty na podanie daňového priznania platí preddavky vypočítané
podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia
pandémie, ak sú splnené tieto podmienky:

• posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie

• výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška
preddavku za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

> Tento postum sa však neuplatňuje na preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia
správcu dane o platení preddavkov na daň z príjmov inak.



32Let’s talk Covid19

Daň z príjmov
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Daňové preplatky na dani z príjmov 

• Daňový preplatok ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas 
obdobia pandémie, správca dane vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt 
podal daňové priznanie.

> Hlásenie a ročné zúčtovanie

• Predlžuje sa aj lehota na podanie ročného hlásenia o vyúčtovanie dane pre zamestnávateľa a to do konca 
druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. 

• Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov pre zamestnancov vykoná zamestnávateľ v lehote najneskôr do 
konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie pričom preplatky z ročného zúčtovania je 
povinný zamestnancovi vyplatiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení 
pandémie. 
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Zdaňované poskytnutých príspevkov na udržanie pracovných miest
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Príspevky poskytované úradmi práce, sociálnych veci a rodiny v rámci ekonomických opatrení zmierňujúcich 
dopady korona krízy by mali byť oslobodené od dane. Ministerstvo financií pripraví novelu zákona o dani z 
príjmov, v ktorej túto finančnú pomoc pre SZČO vyjme zo zdanenia. 

> A čo právnické osoby?
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Daň z pridanej hodnoty
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Zákon neumožňuje odklad podania daňového priznania k DPH a zaplatenie DPH. 

> Ohľadom platenia DPH je možné zvážiť podanie žiadosti o platenie dane v splátkach, prípadne požiadať 
o odpustenie zmeškanej lehoty podľa daňového poriadku.

> V prípade neuhradenej DPH počas obdobia pandémie sa platiteľ nezverejní v zozname platiteľov, u ktorých 
nastali dôvody na zrušenie registrácie, ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po skončení obdobia pandémie.

> Nezaplatenie DPH počas obdobia pandémie tak síce nebude daňovým nedoplatkom, no úrok z omeškania sa 
uplatní (vo výške 15% p.a.).
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Daň z motorových vozidiel
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, ktorá:
• neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo 

• začala plynúť počas obdobia pandémie, 

> sa považuje za dodržanú, ak sa daňové priznanie podá a daň zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení 
obdobia pandémie.

> Ustanovenie sa vzťahuje na daňovníka, ktorý má iné ako ročné zdaňovacie obdobie.

> Ide o daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý 
ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie alebo osobu, ktorá podáva daňové priznanie do troch mesiacov po 
mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. 

> Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie (od apríla 2020) daňovník nie je 
povinný platiť. Tieto preddavky bude stačiť vyrovnať v lehote na podanie daňového priznania k dani z 
motorových vozidiel.
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Správa daní
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Doručovanie podaní 

• Podanie urobené elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom) nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe 
(t.j. poštou alebo do podateľne). 

• Daňový úrad bude môcť odpovedať rovnakým elektronickým prostriedkom, aký použil daňovník.

• Nevzťahuje sa to však na osoby, ktorú majú povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky cez portál 
FR SR. 

> Zmeškanie lehoty 

• Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon 
vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
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Správa daní
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Daňová kontrola 

• Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti 
do skončenia obdobia pandémie. 

• Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových kontrol doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú 
zachované.

> Daňové konanie (napr. vyrubovacie konanie, odvolacie konanie, registračné konanie) 

• Na prerušenie daňového konania je taktiež potrebné aby daňový subjekt podal žiadosť.

• Takéto prerušenie sa potom uplatňuje odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia 
pandémie. 
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Správa daní
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Odklad daňovej exekúcie

• Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá.

• Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti zákona 
č. 67/2020 Z. z. (04.04.2020) zostávajú zachované.

> Zoznam daňových dlžníkov 

• Počas obdobia pandémie FR SR neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov.

• Rovnako ani zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie či 
zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty. 
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Správa daní
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Daňový nedoplatok 

• Dlžná suma dane, ktorej splatnosť uplynie počas obdobia pandémie, nebude počas obdobia pandémie 
považovaná za daňový nedoplatok, za podmienky, že túto dlžnú sumu dane daňový subjekt zaplatí do konca 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

• Uplatňujú sa však príslušné pokuty a sankcie (najmä úrok z omeškania).

> Správne poplatky

• Počas obdobia pandémie sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych 
následkov pandémie, oslobodené od správnych poplatkov.
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Účtovníctvo
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV

> Lehoty, ktoré má účtovná jednotka splniť počas obdobia pandémie sa predlžujú:

• do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo

• do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov (podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr).

> Plnenie povinností počas pandémie, ktoré účtovná jednotka nie je z objektívnych dôvodov (personálnych a 
technických) schopná plniť, môže splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia 
pandémie. 

> Plynutie lehoty na uloženie pokuty, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, sa počas obdobia 
pandémie „pozastavuje“. 
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Záruky za úvery a možnosti financovania
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ZÁRUKY ZA ÚVERY A MOŽNOSTI FINANCOVANIA

PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU

Zdroj: Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s účinnosťou od 06.04.2020, §25

> Zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií SR a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych
následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu COVID-19.

> Všetky opatrenia tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, kedy Vláda SR vyhlásila mimoriadnu siutáciu v
súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19.

Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky bude určená pre malé a stredné podniky

Finančná pomoc bude poskytovaná prostredníctvom dvoch inštitúcií:

 Exportno-importná banka Slovenskej republiky

 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Finančná pomoc bude poskytovaná formou:

 Záruky za úver poskytnutý bankou,

 Úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou, tzv. bonifikáciou úroku.
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ZÁRUKY ZA ÚVERY A MOŽNOSTI FINANCOVANIA
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU

> EXIMBANKA SR od 27.4.2020 poskytuje výhradne pre exportérov úver, ktorý je určený na zmiernenie negatívnych následkov
pandémie a na podporu udržania prevádzky MSP, poskytnutím finančnej pomoci MF SR vo forme záruky za úver a bonifikáciou
úroku so splatnosťou maximálne 3 roky s možnosťou odkladu splácania istiny a úroku na obdobie 12 mesiacov.

> Výška úveru:

Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50% celkového obratu klienta za rok 2019, pričom:

Minimálna výška 100.000,00 EUR

Maximálna výška 500.000,00 EUR

> Úroková sadzba:

úroková sadzba úveru je vo výške 4% p.a. ako pevná úroková sadzba fixovaná na celé obdobie splatnosti úveru

výška bonifikácia úroku je 4% p.a. za splnenia požadovaných kritérií je poskytovaná na celé obdobie splatnosti úveru

> POZOR: Žiadateľ úveru nemôže byť podnikom v ťažkostiach!
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ZÁRUKY ZA ÚVERY A MOŽNOSTI FINANCOVANIA
PRIJATÉ OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU

> Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. v súčasnosti poskytuje Prevádkový úver PODNIKATEĽ 2020, ktorý je určený na
zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky MSP, poskytnutím finančnej pomoci MF SR vo
forme záruky za úver a bonifikáciou úroku poskytovaný formou jednorazového alebo postupného čerpania so splatnosťou
maximálne 3 roky s možnosťou odkladu splácania istiny a úroku na obdobie 12 mesiacov.

> Výška úveru:

Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50% celkového obratu klienta za rok 2019, pričom:

Minimálna výška 10.000,00 EUR

Maximálna výška 350.000,00 EUR

> Úroková sadzba:
úroková sadzba úveru je vo výške 4% p.a. ako pevná úroková sadzba fixovaná na celé obdobie splatnosti úveru

výška bonifikácia úroku je 4% p.a. za splnenia požadovaných kritérií je poskytovaná na celé obdobie splatnosti úveru

> POZOR: Žiadateľ úveru nemôže byť podnikom v ťažkostiach!
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Odklad splátok úverov poskytnutých komerčnými 
bankami alebo inou osobou ako je banka
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ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROV POSKYTNUTÝCH KOMERČNÝMI BANKAMI 
ALEBO INOU OSOBOU AKO JE BANKA

Zdroj: Zmena zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, schválené NR SR dňa 7.4.2020, §30i - §30m

> Odklad splátok úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky po dobu maximálne 9 mesiacov

> Odklad splátok úveru poskytnutého inou osobou ako je banka alebo pobočka zahraničnej banky po dobu 3 + 3 mesiace

> Spracovanie odkladu splátok – bezplatné bez potreby uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve.

> Odklad splátok úveru sa netýka povolených prečerpaní, tzv. kontokorentov a kreditných kariet.

> Žiadatelia o odklad splátok nebudú zaradení do databázy úverových dlžníkov, t.j. nebudú mať v úverovom registri negatívny
záznam, ktorý by mohol do budúcnosti znamenať prekážku pri poskytnutí napr. nového úveru.
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Tip pre klienta

Vyhlásenie výzvy pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja, 
ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov pre malých a 
stredných podnikateľov spoločnosťou Slovak Investment Holding, a.s.
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TIP PRE KLIENTA

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s.

> Príjemca úveru:
SME podľa legislatívy EÚ pre „malé a stredné podniky“;

MSP musia byť zriadení a svoje podnikateľské aktivity vykonávať v SR v ktoromkoľvek kraji

> Účel úveru:
obstaranie hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest, vrátane prevodu vlastníckych práv v

podnikoch (napr. nákup nových strojov / technológií / licencií, obnova budov, a pod.) a doplnkového prevádzkového kapitálu;

prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a so založením, posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP
(napr. nákup zásob / tovarov / služieb, energie, a pod.);

prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a
na realizáciu sociálne orientovaných opatrení (napr. udržanie pracovných miest a pod.);

prevádzkový kapitál na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontrolu podniku

pričom úver musí súvisieť s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest.

> Výška úveru:
 maximálna výška 1 180 000 EUR

> Úroková sadzba:
zníženie úrokovej sadzby o úrokovú dotáciu 4% p.a. zo strany štátu

> Splatnosť úveru:
minimálne 3 roky, maximálne 4 roky s možnosťou odkladu splácania istiny a úroku na obdobie 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru.
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TIP PRE KLIENTA

VÚB BANKA, a.s.

> Príjemca úveru:
SME podľa legislatívy EÚ pre „malé a stredné podniky“;

MSP musia byť zriadení a svoje podnikateľské aktivity vykonávať v SR v ktoromkoľvek kraji

> Účel úveru:
 Investície ho hmotného a nehmotného majetku súvisiace s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest,

Prevádzkové potreby najmä v nadväznosti na obmedzený prístup MSP ku kapitálu v dôsledku udalosti mimo kontroly podniku

pričom úver musí súvisieť s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest.

> Výška úveru:

 maximálna výška 1 180 000 EUR

> Úroková sadzba:
zníženie úrokovej sadzby o úrokovú dotáciu 4% p.a. zo strany štátu počas celej doby splácania úveru.

> Splatnosť úveru:
maximálne 4 roky s možnosťou odkladu splácania istiny a úroku na obdobie 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru.

> Forma úveru:
Termínovaný splátkový úver, revolvingový úver, kontokorentný úver
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Záver
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Pracovná skupina
COVID-19

SUPPORT.COVID19@VGD.EU
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Website
COVID-19

SK.VGD.EU/NEWS
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Disclaimer

Upozornenie: Informácie poskytnuté odberateľovi sú aktuálne k 08.04.2020 majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu 
službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. VGD SLOVAKIA s.r.o. a Advokátska kancelária VGD Legal s.r.o. nezodpovedáju

za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže 
požiadať VGD SLOVAKIA, s.r.o. alebo advokátsku kanceláriu VGD Legal s.r.o. o poskytnutie (právnej) služby za týmto účelom.


