
Úver na dane – riešenie pre úspešných podnikateľov 

Nech sa na obdobie podávania daňového priznania akokoľvek svedomito pripravujete, platenie daní 

urobí škrt cez podnikateľské či osobné plány takmer každému živnostníkovi. Teraz už ale svoje 

investičné zámery nemusíte odkladať. Dane za vás zaplatí Poštová banka a vlastné prostriedky tak 

budete môcť použiť na rozvoj firmy.    

Poštová banka, ako jediná na trhu, prináša Úver na dane určený na financovanie daní pre FO – 

podnikateľov a spol. s r. o. s ročným obratom do 1 milióna eur a s dvoma uzavretými ucelenými 

účtovnými obdobiami. Poskytuje sa minimálne vo výške 500 eur, maximálne do výšky splatnej dane 

aj s preddavkami, a to bez poplatku. Do sumy 30 000 eur ho podnikateľ môže získať v zrýchlenom 

konaní, teda na počkanie, počas jednej návštevy pobočky. Zaplatiť ním môže nielen daň, ale aj 

refinancovať vlaňajšie preddavky. Malí podnikatelia tak ani v tomto období nemusia kvôli výdavkom 

na dane zmraziť potrebné investície do rozvoja či výraznejšie siahať do povolených prečerpaní na 

svojich účtoch. 

Živnostníci sa vďaka tomuto úveru môže vyhnúť aj prílišnej optimalizácii nákladov, ktorá je iba 

krátkodobým riešením. Treba si totiž uvedomiť, že výsledkom nízkych daní z dlhodobého hľadiska je 

aj nízky dôchodok, slabé zabezpečenie rodiny v prípade úmrtia a v nie poslednom rade aj nižšie šance 

na získanie hypotéky.  

Pri žiadosti o úver na bývanie banka posudzuje výšku ich čistých príjmov práve z daňového priznania. 

Napríklad, živnostníkovi s hrubým príjmom 1 500 eur mesačne, ktorý si odráta 60-percentné 

paušálne výdavky, vyjde oficiálny čistý mesačný príjem na úrovni necelých 400 eur. Aj v súvislosti so 

sprísnením podmienok na poskytovanie pôžičiek mu banka nebude môcť poskytnúť vyšší ako 

približne 38-tisícový úver. Týka sa to všetkých pôžičiek dokopy. Bonita klienta predstavuje 

najdôležitejší parameter, ktorý rozhoduje o tom, či  klient úver dostane.  

Vďaka úveru na dane si podnikateľ môžu dovoliť zaplatiť aj vyššiu daň, čím sa, v prípade potreby, 

zvyšuje jeho šanca na získanie požadovanej výšky hypotéky alebo spotrebného úveru. Výhodou 

Úveru na dane je aj fakt, že sa nezapočítava do príjmového stropu a ani do výdavkov klienta ako 

fyzickej osoby pri riešení  spomínaných úverov. Viac informácií nájdete na 

www.postovabanka.sk/uvernadane.  

http://www.postovabanka.sk/uvernadane

