
Dôvodová správa 

 

 

A. Všeobecná časť 

 

 

 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku 

zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti sa predkladá ako 

doplnkový nástroj ku koncepcii oddlženia zdravotníckych zariadení, ktorej úlohou bolo 

riešenie finančnej situácie nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu 

záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizácia opatrení na úrovni nemocníc s cieľom 

zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu, pričom cieľom tohto nariadenia je pokrytie ďalších 

situácií, na ktoré sa uvedená koncepcia nevzťahovala.  

 

 Nariadenie je vypracované v súlade s § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorého vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť podmienky 

zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii alebo podmienky 

upustenia od uloženia pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania podľa tohto zákona alebo 

osobitných predpisov.  

 

Predkladaným návrhom vláda ustanovuje podmienky zániku daňového nedoplatku 

zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, ktorou je úrok z omeškania za porušenie povinnosti 

zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň z príjmov zo 

závislej činnosti alebo rozdiel dane z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavok na daň z 

príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2010, ktorý bol vyrubený 

daňovému subjektu – poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Podmienkou zániku tohto 

nedoplatku je to, že daň musela byť zaplatená do 1. januára 2021. S ohľadom na čas vzniku 

týchto nedoplatkov pôjde v prevažnej miere o dočasne nevymožiteľné daňové nedoplatky, 

voči ktorým sa nevykonáva daňová exekúcia.  

 

 Návrh nariadenia vlády nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá sociálne 

vplyvy ani vplyvy na zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.  

 

Predložený návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná.            

 

Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Osobitná časť 

 

K  § 1 

Návrh nariadenia vlády SR ustanovuje, že dňom 1. septembra 2021 zaniká daňový 

nedoplatok, ktorý zodpovedá nezaplatenému úroku z omeškania za porušenie povinnosti 

zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň z príjmov zo 

závislej činnosti alebo rozdiel dane z príjmov zo závislej činnosti alebo preddavok na daň z 

príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2010, ktorý bol vyrubený 

daňovému subjektu, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, pokiaľ tento 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti splnil svoju povinnosť zaplatiť daň, a to do 1. januára 

2021. 

  

K § 2 

Účinnosť nariadenia vlády sa navrhuje dňom vyhlásenia. 


