Priame dane

Uplatnenie nájomného
do základu dane
V máji 2016 vydalo Finančné riaditeľstvo SR
metodický pokyn, ktorý spresňuje spôsob akým, sa
má uplatňovať nájomné do základu dane.
Informácia uvádza, čo znamená pojem hmotný
a nehmotný majetok, pričom sa odvoláva
na ustanovenia Občianskeho zákonníka. Vzhľadom
na význam pojmu „nájomné“ podľa všeobecnej
úpravy v zmysle Občianskeho zákonníka, resp.
osobitných nájomných vzťahov upravených v iných
právnych predpisoch a s prihliadnutím na zámer
zrušenia znenia § 19 ods. 4 zákona o dani z príjmov
(ďalej len „ZDP“) v znení účinnom do 31. 12. 2014
sa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP použije na výdavky
(náklady) na nájomné za prenájom akéhokoľvek
majetku, čiže nielen na nájomné za odpisovaný
a neodpisovaný hmotný a nehmotný majetok, ale aj
na nájomné za hmotný majetok s ocenením
do 1 700 EUR a nehmotný majetok s ocenením
do 2 400 EUR.
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Informácia zároveň spresňuje, čo sa považuje
za príjmy nerezidenta. Sú nimi (okrem iného)
tieto úhrady od rezidentov SR alebo od stálych
prevádzkarní nerezidentov, ak sú umiestnené
na území SR:
•

odplaty za poskytnutie práva na použitie
alebo za použitie predmetu priemyselného
vlastníctva, počítačových programov (softvérov),
návrhov alebo modelov, plánov, výrobnotechnických a iných hospodársky využiteľných
poznatkov (know-how),

•

odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo
za použitie autorského práva alebo práva
príbuzného autorskému právu,

•

nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia
hnuteľných vecí umiestnených na území SR.

Spoločným znakom týchto príjmov je podľa vydanej
informácie ich podstata, a to, že vlastník poskytuje
inej osobe právo na dočasné užívanie veci počas
dohodnutej doby za dohodnutú odplatu, čo je veľmi
blízke nájomnému v zmysle Občianskeho zákonníka.
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Ďalej sa informácia týka výdavkov (nákladov)
súvisiacich s prenájmom nehnuteľnosti u nájomcu. Ak
s prenájmom nehnuteľnosti súvisia aj platby
za ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľnosti
a tieto platby sú u prenajímateľa považované
za zdaniteľné príjmy, u nájomcu budú tie isté
platby súčasťou základu dane až po zaplatení
podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP. Rovnako sa budú
posudzovať aj platby za energie a ostatné služby
spotrebované nájomcom, ak ich platí nájomca priamo
dodávateľovi energií a služieb, pričom zmluvný vzťah
s dodávateľom energií a služieb má uzatvorený
prenajímateľ.
Ak sú platby v nájomnej zmluve dohodnuté
samostatne za nájom a za služby súvisiace
s prenájmom vrátane energií a nájomca ich platí
prenajímateľovi, na strane prenajímateľa sa všetky
tieto platby považujú za príjmy z prenájmu. Na strane
nájomcu sa všetky tieto výdavky (náklady) posudzujú
podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP a sú súčasťou
základu dane až po zaplatení.
Na záver informácia rieši problematiku DPH
pri čiastočných úhradách. Zákon o dani z príjmov
neupravuje postup úpravy základu dane podľa
§ 17 ods. 19 písm. a) až f) v prípade čiastočnej úhrady
záväzku prislúchajúceho k nákladu, ktorý je daňovým
výdavkom až po zaplatení. Daňovník, platiteľ DPH, by
mal platbu v pomernej časti priradiť k úhrade DPH
a k úhrade nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až
po zaplatení.
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obchodu; tento limit sa nevzťahuje na banku
a pobočku zahraničnej banky, Exportno-importnú
banku SR, poisťovňu, pobočku poisťovne z iného
členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne,
zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu
a pobočku zahraničnej zaisťovne, ostatné subjekty
podľa osobitného predpisu.

Sprostredkovaný obchod realizovaný počas
viacerých zdaňovacích období
Ak výsledkom činnosti sprostredkovateľa je zmluva
uzatvorená medzi záujemcom a treťou osobou
na dobu určitú (napr. na dva roky), resp.
na nešpecifikované obdobie (tzn. zmluva uzatvorená
na dobu neurčitú), v oboch prípadoch daňovník
(záujemca) posudzuje výšku zaplatenej provízie voči
celkovej hodnote sprostredkovaného obchodu, ktorý
môže byť realizovaný z týchto zmlúv, aj keď bude
realizovaný počas viacerých zdaňovacích období.
V tomto prípade je možné v príslušnom zdaňovacom
období uplatniť do daňových výdavkov iba 20 %
z hodnoty provízie týkajúcej sa sprostredkovaného
a realizovaného obchodu, ktorý sa vzťahuje
na príslušné zdaňovacie obdobie, a rovnako
v nasledujúcom zdaňovacom období uplatniť
zostávajúcu časť provízie, avšak opäť len
do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného
obchodu vzťahujúceho sa na toto obdobie.

Náklady spojené so sprostredkovaním

Uplatnenie odplaty (provízie)
za sprostredkovanie do základu
dane

Podľa ustanovenia § 647 ods. 1 Obchodného
zákonníka má sprostredkovateľ nárok na dojednanú
províziu, inak obvyklú za sprostredkovanie obdobných
zmlúv v čase uzavretia zmluvy o sprostredkovaní.

V máji 2016 vydalo Finančné riaditeľstvo SR tiež
informáciu k uplatneniu odplaty (provízie)
za sprostredkovanie do základu dane. Informácia
popisuje postup pri uplatnení odplaty (provízie)
za sprostredkovanie do základu dane v šiestich
špecifických prípadoch.

Podľa ustanovenia § 647 ods. 2 Obchodného
zákonníka nárok na úhradu nákladov spojených
so sprostredkovaním má sprostredkovateľ popri
provízii, len vtedy, keď to bolo výslovne dojednané,
a pri pochybnostiach len pri vzniku nároku
na províziu.

Podľa § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení
(okrem iného) sú:

Z ustanovenia § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka
tiež vyplýva, že úhrada nákladov spojených
so sprostredkovaním nie je súčasťou provízie, ale
nárok na ňu vzniká popri provízii, ak je to zmluvne
dohodnuté.

odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa
služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe
mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv najviac
do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného

V súlade s vyššie uvedeným sa ustanovenie § 17 ods.
19 písm. d) ZDP vzťahuje na províziu dojednanú podľa
§ 647 ods. 1 Obchodného zákonníka, a to aj
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v prípade, ak táto provízia zahrnuje aj náklady spojené
so sprostredkovaním. Ak je však v súlade
s ustanovením § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka
osobitne dojednaný popri provízii aj nárok
na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním,
potom sa u prijímateľa služby na toto plnenie
nevzťahuje ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP.
Prijímateľ služby si uvedený náklad uplatní
za predpokladu splnenia podmienok vymedzených
v § 2 písm. i) ZDP do daňových výdavkov v súlade
s účtovníctvom nadväzne na § 17 ods. 1 ZDP a výšku
daňového výdavku nebude limitovať sumou 20 %
zo sprostredkovaného obchodu.

Provízia zahrnutá do vstupnej ceny hmotného
majetku
Podľa § 17 ods. 19 písm. d) ZDP provízie
za sprostredkovanie sú u prijímateľa služby súčasťou
základu dane len po zaplatení a najviac do výšky 20 %
z hodnoty sprostredkovaného obchodu.
Nakoľko v zákone o dani z príjmov nie je ustanovená
výnimka pre prípad, keď provízia za sprostredkovanie
vstupuje do obstarávacej ceny hmotného majetku
a do daňových výdavkov sa premietne postupne
prostredníctvom odpisov, aj v tomto prípade sa
uplatní ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP, tzn.
do obstarávacej ceny hmotného majetku
na účely daňových odpisov je možné zahrnúť len
zaplatenú províziu najviac do výšky 20 % z hodnoty
sprostredkovaného obchodu.

Zmluvy o sprostredkovaní uzatvorené
s maklérmi
Provízia za sprostredkovanie zaplatená realitnej
kancelárii, ktorá zabezpečuje služby spojené
so sprostredkovaním predaja a kúpy nehnuteľností,
bude u jej klienta, ktorý je daňovníkom dane
z príjmov, zahrnutá do daňových výdavkov najviac
v úhrnnej výške 20 % z hodnoty sprostredkovaného
obchodu, t. j. z ceny, za ktorú bola nehnuteľnosť
predaná.
Ak realitné kancelárie zabezpečujú služby spojené
so sprostredkovaním prostredníctvom maklérov,
províziu zaplatenú maklérom (za predpokladu,
že nejde o zamestnancov realitnej kancelárie)
dohodnutú vo výške stanoveného percenta
z provízie realitnej kancelárie, si môže realitná
kancelária zahrnúť do daňových výdavkov v plnej
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výške, pričom sa nepostupuje podľa § 17 ods. 19
písm. d) ZDP, nakoľko limitu podlieha len provízia
realitnej kancelárie, v mene ktorej maklér obchod
sprostredkoval. To znamená, že na províziu maklérov
sa nevzťahuje ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP,
pretože by išlo o províziu z provízie.

Sprostredkovanie pracovnej sily
Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP, podľa ktorého
je odplata (provízia) za sprostredkovanie u prijímateľa
služby súčasťou základu dane najviac do výšky 20 %
z hodnoty sprostredkovaného obchodu, sa vzťahuje aj
na vyplatenú províziu za sprostredkovanie pracovnej
sily. Za hodnotu sprostredkovaného obchodu
sa považuje mzdový náklad sprostredkovaného
zamestnanca zaúčtovaný v príslušnom zdaňovacom
období na účte 521 – Mzdové náklady.

Poskytovateľ spotrebiteľského úveru
V § 17 ods. 19 písm. d) ZDP sa uvádzajú medzi
výnimkami, na ktoré sa nevzťahuje limit 20 %
z hodnoty sprostredkovaného obchodu, aj subjekty
podľa osobitného predpisu. Patria sem aj subjekty
uvedené v § 4 písm. b) a § 6 až 12 zákona č. 186/2009
Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 186/2009 Z. z.“). V súlade s § 4 písm. b)
zákona č. 186/2009 Z. z. sa finančnou inštitúciou
rozumie okrem iného aj osoba poskytujúca
spotrebiteľské úvery podľa zákona č. 129/2010
Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch
a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 129/2010
Z. z.“).
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