Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia
k uplatneniu odplaty (provízie) za sprostredkovanie do základu dane
Podľa § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení
(okrem iného) sú:
 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 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 vzťahujúcej sa k sprostredkovanému a realizovanému obchodu
vzťahujúcemu sa k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu a rovnako v nasledujúcom
zdaňovacom období uplatniť zostávajúcu časť provízie avšak opäť len do výšky 20 %
hodnoty sprostredkovaného obchodu vzťahujúceho sa na toto obdobie.
Príklad č. 1:
Spoločnosť uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní obchodu v roku 2015 a vyplatila províziu vo
výške 100 eur. Dosiahnutý výnos z obchodu, ku ktorému sa uvedená provízia vzťahuje, bol
v roku 2015 vo výške 100 eur a v roku 2016 bude výnos zo sprostredkovaného obchodu vo
výške 1 000 eur. Ako bude spoločnosť postupovať pri uplatnení provízie do daňových
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výdavkov, ak náklad na províziu vznikol v jednom zdaňovacom období, pričom sa viaže
k výnosom dosiahnutým za viacero zdaňovacích období, ktorých výška nie je vopred známa?
Ak v roku 2015 bola vyplatená provízia vo výške 100 eur a hodnota sprostredkovaného
obchodu za uvedené zdaňovacie obdobie bola vo výške 100 eur, je možné v tomto zdaňovacom
období uplatniť do daňových výdavkov z uvedenej provízie len sumu 20 eur (20 % zo
sprostredkovaného obchodu vo výške 100 eur). Ak v nasledujúcom zdaňovacom období – v
roku 2016 dôjde k opätovnému zrealizovaniu obchodu na základe zmluvy, ku ktorej sa
provízia zaplatená v roku 2015 vo výške 100 eur vzťahovala a spoločnosti bude plynúť výnos
zo sprostredkovaného obchodu vo výške 1 000 eur (20 % z 1 000 eur predstavuje 200 eur),
môže si spoločnosť do daňových výdavkov uplatniť už len zostávajúcu časť neuplatnenej
provízie vo výške 80 eur (za roky 2015 a 2016 bol sprostredkovaný obchod realizovaný vo
výške 1 100 eur, z čoho 20 % predstavuje 220 eur, t. j. až do tejto výšky by si spoločnosť
mohla uplatniť daňový výdavok z provízie, keďže však celková zaplatená provízia
predstavovala len 100 eur a v roku 2015 si daňovník už uplatnil do daňových výdavkov z tejto
sumy províziu vo výške 20 eur, môže si v roku 2016 uplatniť už len zostávajúcu časť provízie
zaplatenej v roku 2015, čo predstavuje 80 eur).

Náklady spojené so sprostredkovaním
V súlade s ustanovením § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane
daňovníka len po zaplatení sú odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby,
a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv
(s odkazom na § 642 až 672a Obchodného zákonníka) najviac do výšky 20 % z hodnoty
sprostredkovaného obchodu.
Podľa ustanovenia § 647 ods. 1 Obchodného zákonníka sprostredkovateľ má nárok na
dojednanú províziu, inak obvyklú za sprostredkovanie obdobných zmlúv v čase uzavretia
zmluvy o sprostredkovaní.
Podľa ustanovenia § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka nárok na úhradu nákladov spojených
so sprostredkovaním má sprostredkovateľ popri provízii, len keď to bolo výslovne dojednané,
a pri pochybnostiach len pri vzniku nároku na províziu.
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.
V súlade s vyššie uvedeným sa ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov
vzťahuje na províziu dojednanú podľa § 647 ods. 1 Obchodného zákonníka, a to aj 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
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na toto plnenie nevzťahuje ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov.
Prijímateľ služby si uvedený náklad uplatní, za predpokladu splnenia podmienok
vymedzených v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, do daňových výdavkov v súlade
s účtovníctvom nadväzne na § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov a výšku daňového výdavku
nebude limitovať sumou 20 % zo sprostredkovaného obchodu.
Príklad č. 2:
Spoločnosť uzatvorila so sprostredkovateľom zmluvu o sprostredkovaní predaja
nehnuteľnosti. Súčasťou zmluvy o sprostredkovaní je popri nároku na províziu vo výške 100
eur aj osobitne dojednaný nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním.
Vzťahuje sa ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov aj na vyfakturované
náklady spojené so sprostredkovaním vo výške 10 eur, na ktoré má sprostredkovateľ nárok
popri provízii?
Keďže náklady spojené so sprostredkovaním nie sú súčasťou dojednanej provízie, ale nárok
na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním je dojednaný osobitne popri provízii, na
tieto náklady sa ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov nevzťahuje. To
znamená, že suma 10 eur zaúčtovaná do nákladov je uznaným daňovým výdavkom v plnej
výške v súlade s § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom sa
o nej účtuje, za predpokladu splnenia podmienok vymedzených v § 2 písm. i) zákona o dani
z príjmov.

Provízia zahrnutá do vstupnej ceny hmotného majetku
Podľa § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov 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) zákona o dani z príjmov, tzn. do obstarávacej ceny hmotného majetku
pre účely daňových odpisov je možné zahrnúť len zaplatenú províziu najviac do výšky 20 %
z hodnoty sprostredkovaného obchodu.
Upozornenie:
Z dôvodu, že v súlade s § 35 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa stanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov, za náklad, ktorý súvisí
s obstaraním hmotného majetku, sa považuje provízia za sprostredkovanie kúpy hmotného
majetku bez podmienky zaplatenia a ustanoveného limitu, môže nastať situácia, že pre účely
účtovných a daňových odpisov sa bude uplatňovať rozdielna vstupná cena hmotného majetku.
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Príklad č. 3:
Spoločnosť v roku 2016 uzatvorila so sprostredkovateľom zmluvu o sprostredkovaní kúpy
nehnuteľnosti, ktorá bola v roku 2016 aj obstaraná za cenu 25 000 eur. Hodnota
sprostredkovateľskej provízie vo výške 10 000 eur je viac ako 20 % hodnoty
sprostredkovaného obchodu (cena, za ktorú bola nehnuteľnosť kúpená), avšak nie je účtovaná
priamo do nákladov spoločnosti. Keďže zákon o dani z príjmov limituje uplatnenie zaplatenej
provízie do základu dane do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu
(v predmetnom prípade do výšky 5 000 eur), vzťahuje sa uvedený limit aj na províziu, ktorá
je súčasťou vstupnej ceny majetku a do výdavkov (nákladov) sa premietne prostredníctvom
odpisov?
Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov sprostredkovateľskú províziu
vstupujúcu do obstarávacej ceny hmotného majetku nevyníma z podmienok, za splnenia
ktorých je možné províziu za sprostredkovanie zahrnúť do základu dane, preto môže
spoločnosť do vstupnej ceny nehnuteľnosti na účely daňových odpisov zahrnúť len zaplatenú
províziu, a to najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu, t.j. najviac do
výšky 5 000 eur. Rozdiel v sume 5 000 eur (10 000 eur – 5 000 eur) sa do základu dane
(daňových výdavkov) nikdy nepremietne.

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 výške, pričom sa nepostupuje
podľa § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov, nakoľko limitu podlieha len provízia
realitnej kancelárie, v mene ktorej maklér sprostredkoval obchod. To znamená, že na províziu
maklérov sa neaplikuje ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov, pretože
by išlo o províziu z provízie.
Posúdenie provízie u iných spoločností, ktoré časť svojej provízie za sprostredkovanie
vyplácajú maklérom alebo iným osobám, závisí od uzatvorených zmluvných vzťahov medzi
týmito spoločnosťami a osobami, ktorým je provízia vyplatená.
Príklad č. 4:
Realitná kancelária sprostredkovala klientovi predaj nehnuteľnosti za 100 000 eur, pričom
realitnej kancelárii vznikol nárok na províziu dohodnutú v zmluvu vo výške 3 % z kúpnej ceny
nehnuteľnosti, t.j. vo výške 3 000 eur. Realitná kancelária zabezpečila služby spojené so
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sprostredkovaním predaja nehnuteľnosti prostredníctvom makléra (FO), ktorému zaplatila
províziu vo výške 33,3 % z prijatej provízie od klienta (PO), t.j. v sume 1 000 eur. V akej
výške si realitná kancelária odmenu pre makléra môže uplatniť do daňových výdavkov?
Keďže provízia za sprostredkovanie vyplatená maklérovi je časť provízie vyplatenej realitnej
kancelárii, ktorú v súlade s § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov uplatnil do
daňových výdavkov klient realitnej kancelárie, realitná kancelária si zahrnie do daňových
výdavkov províziu vyplatenú maklérovi v plnej výške, a to bez ohľadu na jej zaplatenie.

Sprostredkovanie pracovnej sily
Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého odplata (provízia)
za sprostredkovanie u prijímateľa služby je 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.
Príklad č. 5:
Agentúra vykonávajúca sprostredkovanie pracovnej sily vyhľadala adepta na pracovnú
pozíciu pre svojho klienta. Po uzatvorení zmluvy medzi klientom a adeptom, agentúra v roku
2016 vyfakturovala klientovi províziu za sprostredkovanie zamestnanca vo výške trojnásobku
jeho mesačného platu, ktorým je suma 1 000 eur. V akej výške zahrnie klient províziu do
daňových výdavkov, keď sprostredkovanému zamestnancovi bola v roku 2016 vyplatená
hrubá mzda (účet 521) vo výške 10 000 eur a klient províziu vo výške 3 000 eur v roku 2016
agentúre aj zaplatil?
Keďže za hodnotou sprostredkovaného obchodu sa v predmetnom prípade považuje mzdový
náklad sprostredkovaného zamestnanca, zaúčtovaný v roku 2016 na účte 521 vo výške 10 000
eur, klient zahrnie do daňových výdavkov v roku 2016 províziu len do výšky 20 % z hodnoty
sprostredkovaného obchodu vyplatenú agentúre, t.j. vo výške 2 000 eur. Suma 1 000 eur je
v roku 2016 položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia na riadku 140 daňového priznania
k dani z príjmov. Táto suma sa zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období roka
2017 za podmienky, že zamestnancovi bude vyplatená hrubá mzda najmenej vo výške 5 000
eur. Úprava sa vykoná odpočítaním sumy 1 000 eur na riadku 290 daňového priznania k dani
z príjmov.

Poskytovateľ spotrebiteľského úveru
V § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov sú uvedené 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.
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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.“).
Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. účinného od 01.04.2015 veriteľ je oprávnený
poskytovať spotrebiteľské úvery len na základe povolenia udeleného Národnou bankou
Slovenska. Podľa prechodného ustanovenia § 25f ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. veriteľ a iný
veriteľ, ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky k 01.04.2015 podľa
predpisu účinného do 31.03.2015, môžu poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo
pôžičky najneskôr do 31.08.2015.
Príklad č. 6:
Spoločnosť, ktorá bola zapísaná v auguste 2015 do zoznamu veriteľov poskytujúcich
spotrebiteľské úvery vedeného Národnou bankou Slovenska, poskytovala od začiatku roka
2015 spotrebiteľské úvery v súlade so zákonom č. 129/2010 Z. z. účinným do 31.03.2015.
Vzťahuje sa výnimka uvedená v § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani z príjmov na spoločnosť
v roku 2015 aj počas obdobia do jej zápisu do zoznamu veriteľov?
Podľa prechodného ustanovenia § 25f ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. veriteľ a iný veriteľ,
ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky k 01.04.2015 podľa predpisu
účinného do 31.03.2015, mohli poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky
najneskôr do 31.08.2015. Ak chceli uvedení veritelia poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery
alebo pôžičky aj po 31.08.2015, v zmysle § 25f ods. 3 tohto zákona boli povinní podať žiadosť
o povolenie alebo žiadosť o povolenie pre iného veriteľa podľa predpisu účinného od
01.04.2015 najneskôr do 31.05.2015. Ak takúto žiadosť nepodali, ich zápis v registri veriteľov
poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31.03.2015 sa zrušil
k 31.08.2015.
Ak spoločnosť, ktorá bola zapísaná v auguste 2015 do zoznamu veriteľov poskytujúcich
spotrebiteľské úvery vedeného Národnou bankou Slovenska, poskytovala od začiatku roka
2015 spotrebiteľské úvery v súlade so zákonom č. 129/2010 Z. z. účinným do 31.03.2015 (bola
zapísaná v registri veriteľov), výnimka uvedená v § 17 ods. 19 písm. d) zákona o dani
z príjmov sa na spoločnosť v roku 2015 vzťahuje aj počas obdobia do jej zápisu do zoznamu
veriteľov.
Upozornenie:
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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Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
Máj 2016
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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia
o spresnení a doplnení ustanovení zákona o dani z príjmov týkajúcich sa
výdavkov po zaplatení na poradenské a právne služby a na normy
a certifikáty

Zákonom č. 253/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) došlo k spresneniu a doplneniu v oblasti
výdavkov po zaplatení na poradenské a právne služby (§ 17 ods. 19 písm. f/ ZDP)
a normy a certifikáty (§ 17 ods. 19 písm. g/ ZDP).
V oblasti výdavkov (nákladov) na poradenské a právne služby došlo k spresneniu takýchto
výdavkov, aby bolo zrejmé, že daňovým výdavkom po zaplatení u dlžníka sú výdavky
(náklady) na poradenské a právne služby zaradené do kódu Klasifikácie produktov (CPA)
69.1 a 69.2.
Do kódu klasifikácie produktov 69.1 patria napr. právne služby, poradenstvo v oblasti
trestného práva, právne služby v oblasti patentov, autorských práv a ostatných práv
duševného vlastníctva, notárske služby, arbitráž a urovnanie sporu, ostatné právne služby a do
kódu klasifikácie produktov 69.2 patria napr. služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh,
audítorské služby, daňové poradenstvo, finančný audit, kontrola účtov, zostavovanie účtovnej
závierky, účtovná evidencia, mzdové služby, ostatné účtovné služby, daňové poradenstvo.
V oblasti výdavkov na získanie noriem a certifikátov bolo doplnené, že ak takého výdavky
neprevýšia obstarávaciu cenu 2 400 eur, zahrnú sa do základu dane jednorázovo, teda sa
nebudú časovo rozlišovať.
Ustanovenia § 17 ods. 19 písm. f/ a g/ ZDP v znení účinnom od 1. 1.2016 sa prvýkrát použijú
pri podaní daňového priznania po 31.12.2015.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
Január 2016

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia
k uplatneniu nájomného do základu dane
Podľa § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení
(okrem iného) sú:
 výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného
majetku; zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná
najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.
Pojem „hmotný a nehmotný majetok“
Z ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú nájomnú zmluvu, nájomné
atď., možno vyvodiť, čo sa rozumie pojmom „nájomné“. Podľa § 663 Občianskeho zákonníka
nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne
(v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral úžitky. Nájomné podľa Občianskeho zákonníka je
vymedzené ako odplata za užívanie alebo branie úžitkov z užívania akejkoľvek veci.
Obdobný význam má nájomné v osobitných prípadoch, ako napr. podľa zákona č. 116/1990
Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 208/1994 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku v znení
neskorších predpisov, § 630 až § 637 Obchodného zákonníka v prípade nájmu dopravného
prostriedku.
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 v znení
účinnom do 31.12.2014 sa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov použije na výdavky
(náklady) na nájomné za prenájom akéhokoľvek majetku, čiže nielen na nájomné za
odpisovaný a neodpisovaný hmotný majetok 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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Príklad č. 1:
Spoločnosť má prenajaté rôzne druhy pracovného náradia. Na nájomnom dlhuje
k 31.12.2016 sumu 100 eur. Vzťahuje sa podmienka zaplatenia aj na nájomné za prenájom
pracovného náradia s ocenením do 1 700 eur, ak prenajímateľ o ňom účtuje ako o zásobách
alebo sa rozhodol, že bude o ňom účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a bude ho
odpisovať?
Hmotným majetkom na účely ustanovenia § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov treba
rozumieť akýkoľvek majetok, to znamená aj hmotný majetok s ocenením do 1 700 eur. Keďže
spoločnosť nájomné za prenájom takéhoto pracovného náradia do konca roka 2016 v plnej
výške neuhradila, neuhradené nájomné vo výške 100 eur je pri zistení základu dane položkou
zvyšujúcou výsledok hospodárenia na riadku 140 daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby.
Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k príjmom podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4
a písm. f) zákona o dani z príjmov
Príjmami nerezidenta zo zdrojov na území SR podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4 zákona
o dani z príjmov sú (okrem iného) nasledovné 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,
výrobno-technických 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.
Príjmom nerezidenta zo zdrojov na území SR sú tiež príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona
o dani z príjmov, okrem iného, z nájomného nehnuteľnosti umiestnenej na území SR.
Spoločným znakom týchto príjmov je 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.
Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov sa teda použije aj na výdavky
(náklady) na nájomné poukazované v prospech nerezidenta, ktoré sa vzťahujú k príjmom
podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4 a písm. f) zákona o dani z príjmov s výnimkou príjmov
za prevod vlastníckeho práva.
Príklad č. 2:
Spoločnosť má uzatvorenú licenčnú zmluvu na využívanie ochrannej známky a dizajnov
s majiteľom priemyselných práv, ktorý je nerezidentom SR. Licenčné poplatky vyplývajúce zo
zmluvy fakturuje poskytovateľ licencie (majiteľ) mesačne vo výške 150 eur. K 31.12.2016
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spoločnosť nemá uhradené faktúry vo výške 450 eur. Vzťahuje sa § 17 ods. 19 zákona o dani
z príjmov na nezaplatené faktúry týkajúce sa licenčných poplatkov?
Ak spoločnosť sumu licenčných poplatkov vo výške 450 eur za užívanie ochrannej známky
a dizajnov zaúčtovanú do nákladov do konca zdaňovacieho obdobia roka 2016 nezaplatí,
uvedená suma je pri zistení základu dane položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia na
riadku 140 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Výdavky (náklady) súvisiace 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)
zákona o dani z príjmov. 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.
Pri posudzovaní výšky príjmov (výnosov) z uhradeného nájomného a prevádzkových
nákladov na strane prenajímateľa, podľa typu uzatvorenej nájomnej zmluvy, je potrebné
postupovať podľa Metodického pokynu k zdaňovaniu príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3
zákona o dani z príjmov, v ktorom sú podrobne rozpísané štandardné situácie, ku ktorým
dochádza pri uzatváraní nájomných zmlúv. Postup je rovnaký u fyzickej aj právnickej osoby.
Metodický pokyn nájdete na:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Met
odicke_pokyny/Priame_dane/2014_02_06_par_6_zak_595_2003.pdf
Príklad č. 3:
Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti. Platby za nájom a služby
spojené s užívaním nehnuteľnosti (platby za dodávku elektrickej energie, vody, tepla na
vykurovanie a teplej úžitkovej vody, plynu, upratovanie spoločných priestorov a odvoz
odpadu) má s prenajímateľom v nájomnej zmluve dohodnuté oddelene, a to mesačné nájomné
vo výške 200 eur a platby za služby vo výške 200 eur. K 31.12.2016 spoločnosť eviduje
nezaplatené faktúry za mesiac november a december v celkovej sume 800 eur, z toho 400 eur
za prenájom a 400 eur za súvisiace služby vrátane energií. Vzťahuje sa podmienka zaplatenia
len na nájomné alebo aj na služby súvisiace s prenájmom vrátane energií?
Tak ako sú posudzované príjmy z prenájmu u prenajímateľa, je potrebné posudzovať aj
výdavky (náklady) súvisiace s prenájmom u nájomcu. Ak sú platby v nájomnej zmluve
dohodnuté oddelene za nájom a oddelene za služby súvisiace s prenájmom vrátane energií
a nájomca ich platí prenajímateľovi, na strane prenajímateľa sú všetky tieto platby
považované za príjmy z prenájmu. Na strane nájomcu sa všetky tieto výdavky (náklady)
posudzujú podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov a sú súčasťou základu dane až
po zaplatení. Nájomné vrátane súvisiacich služieb nezaplatené do 31.12.2016 v celkovej sume
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800 eur nie je uznaným daňovým výdavkom a pri zistení základu dane sa uvedie ako položka
zvyšujúca výsledok hospodárenia na riadku 140 daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby.

Čiastočná úhrada záväzku platiteľom DPH
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.
Príklad č. 4:
Spoločnosť v roku 2015 prenajala hmotný majetok za ročné nájomné vo výške 1 000 eur +
DPH 200 eur. Tento záväzok v roku 2015 čiastočne uhradila (úhrada 420 eur) a k 31.12.2015
vykazuje nezaplatený zostatok záväzku vo výške 780 eur. V akej výške má spoločnosť
započítať čiastočnú úhradu záväzku na zaúčtovaný náklad? Čiastočnú úhradu priradí
pomernou časťou k nákladu a k DPH, alebo celú čiastočnú úhradu priradí len k nákladu?
Spoločnosť z uhradenej sumy 420 eur započíta na úhradu nájomného v súlade s § 17 ods. 19
písm. b) zákona o dani z príjmov sumu 350 eur a na úhradu DPH sumu 70 eur. Nájomné
nezaplatené do konca roka 2015 vo výške 650 eur sa pri zistení základu dane uvedie ako
položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na riadku 140 daňového priznania k dani z príjmov
právnickej osoby.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
Máj 2016
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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Informácia
k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať
charakter osobnej potreby
Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), bolo s účinnosťou od
1.1.2015 novelizované ustanovenie § 2 písm. i), v ktorom sú definované daňové výdavky
a tiež bolo doplnené nové ustanovenie § 19 ods. 2 písm. t), ktoré stanovuje výšku
daňových výdavkov, ktorú si môže daňovník uplatniť pri majetku využívanom aj na
súkromné účely.
Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich
výdavkov, je daňový výdavok od 1.1.2015 uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2
písm. t) zákona o dani z príjmov, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie
zdaniteľných príjmov.
Ak sa jedná o majetok, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, okrem výnimiek
ustanovených v § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, potom sa do daňových
výdavkov zahrňujú výdavky na tento majetok v pomernej časti, v akej sa majetok používa
v súvislosti so zdaniteľnými príjmami, a to nielen výdavky na obstaranie majetku, ale aj
na jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie. Uvedené sa
vzťahuje nielen na odpisovaný hmotný majetok, ale na každý majetok a výdavky súvisiace
s jeho používaním. Teda aj na počítače a internet, telefóny, mobily a ich paušály, kamery,
fotoaparáty, kosačky, vozíky, bicykle a pod.
Výdavky (náklady) na obstaranie majetku, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy
a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely môže daňovník uplatniť v daňových
výdavkoch buď
vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo
v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na
zabezpečenie zdaniteľného príjmu.
Ak sa daňovník rozhodne pre uplatňovanie výdavkov pri majetku, ktorý používa aj na
súkromné účely, vo forme paušálnych výdavkov, potom si môže do daňových výdavkov
zahrňovať 80 % výdavkov (nákladov) bez ohľadu na skutočnosť, v akom pomere tento
majetok skutočne využíva na súkromné účely. V prípade uplatňovania paušálnych výdavkov
vo výške 80 % môže byť majetok využívaný na súkromné účely aj v inom pomere, napr.
70 %, 50 % a pod.
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Upozornenie: Uplatňovanie výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani
z príjmov sa nevzťahuje na
výdavky na osobnú potrebu daňovníka, ktoré nikdy nie sú daňovými výdavkami
podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov (napr. výdavky na nákup
dioptrických okuliarov daňovníka, spoločenských odevov, na stomatologické výkony,
plastické operácie a pod.),
výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami, ktoré daňovník uplatňuje od 1.1.2015
rovnako ako pred novelou zákona, t. j. ak daňovník využíva nehnuteľnosť na
zabezpečenie zdaniteľného príjmu iba sčasti, do daňových výdavkov zahrňuje iba
pomernú časť odpisu tejto nehnuteľnosti zodpovedajúcu pomeru jej využívania
v súvislosti so zdaniteľnými príjmami; uvedené sa vzťahuje aj na ostatné výdavky
súvisiace s touto nehnuteľnosťou, ako sú výdavky na technické zhodnotenie, opravy,
údržbu a ostatné výdavky vynaložené v súvislosti s nehnuteľnosťou,
výdavky zamestnávateľa v súvislosti s motorovým vozidlom zamestnávateľa
poskytnutého zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely, ktorý
uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov; ak sa však bude
jednať o poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi v 9. roku a v ďalších
rokoch od jeho zaradenia do užívania, keď sa už ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a)
zákona o dani z príjmov neaplikuje, zamestnávateľ je povinný postupovať v súlade
s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 a všetky výdavky
súvisiace s týmto motorovým vozidlom a jeho prevádzkou uplatňovať v daňových
výdavkoch v pomernej časti,
výdavky zamestnávateľa na majetok poskytnutý zamestnancovi ako
zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve,
v internom predpise zamestnávateľa alebo v inej zmluve, ak je zamestnancovi tento
benefit zdanený ako príjem zo závislej činnosti a zamestnávateľ uplatňuje daňové
výdavky podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
výdavky na spotrebované pohonné látky, ktoré sú daňovými výdavkami podľa § 19
ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov bez ohľadu na to, či sa ostatné výdavky
(náklady) súvisiace s predmetným motorovým vozidlom uplatňujú vo forme
paušálnych výdavkov alebo v preukázateľnej výške podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona
o dani z príjmov,
daň z motorových vozidiel, ktorá je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. j)
zákona o dani z príjmov bez ohľadu na rozsah použitia motorového vozidla na
podnikateľské a na súkromné účely.

Daňovník, ktorý je fyzickou osobou a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, upravuje
výdavky súvisiace s majetkom, ktorý používa aj na súkromné účely, v peňažnom denníku
v rámci uzávierkových účtovných operácií pri uzavretí účtovných kníh. Ak účtuje v sústave
podvojného účtovníctva, upravuje výsledok hospodárenia v daňovom priznaní k dani
z príjmov fyzickej osoby cez položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu). Daňovník,
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ktorý je právnickou osobou, upravuje výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami
a výdavkami v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby cez položky zvyšujúce
výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami na r. 15 tabuľky A, ktorý
je súčasťou r. 130 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
Upozornenie: Ak sa jedná o osobný automobil zatriedený do kódu Klasifikácie produktov
29.10.2 (t.j. osobné automobily) so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, ktorý daňovník
používa aj na súkromné účely, potom je povinný krátiť všetky výdavky súvisiace
s obstaraním a prevádzkovaním tohto osobného automobilu podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona
o dani z príjmov a zároveň je povinný aj upravovať základ dane (čiastkový základ dane)
v závislosti od vykázaného základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 17 ods. 34
zákona o dani z príjmov.
Uplatňovanie pomernej časti výdavkov súvisiacich s majetkom, ktorý môže mať charakter
osobnej potreby, sa vzťahuje aj na odpisy tohto majetku. Pri odpisovaní majetku sa podľa
§ 24 ods. 8 zákona o dani z príjmov do daňových výdavkov (nákladov) zahŕňa ročný odpis
v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods.
2 písm. t) zákona o dani z príjmov. V súvislosti s uplatňovaním odpisov majetku v pomernej
časti podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov bolo doplnené aj ustanovenie § 25
ods. 3 zákona o dani z príjmov, ktoré definuje zostatkovú cenu majetku. Zostatkovou cenou
majetku na účely dane z príjmov je rozdiel medzi vstupnou cenou majetku a celkovou
výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov, pričom v zdaňovacích
obdobiach, v ktorých daňovník postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani
z príjmov sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje celý ročný odpis
bez akéhokoľvek limitovania vypočítaný podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov.

PRÍKLADY:
Príklad č. 1 – Uplatnenie paušálnych výdavkov na majetok daňovníka
Daňovník (fyzická osoba) obstaral v roku 2014 osobný automobil so vstupnou cenou 30 000
eur a v januári 2015 obstaral nový mobil za 600 eur, na ktorý platí paušál 100 eur mesačne. Aj
osobný automobil aj mobilný telefón zaradil daňovník do obchodného majetku hneď po jeho
obstaraní. Tento majetok používa aj na súkromné účely. V januári 2015 zaplatil aj zákonné
poistenie vozidla v sume 100 eur a havarijné poistenie vozidla v sume 300 eur. Daňovník sa
rozhodol uplatňovať paušálne výdavky na tento majetok. Aké výdavky si môže uplatniť
v daňových výdavkoch v roku 2015?
Daňovník si môže v roku 2015 uplatniť tieto výdavky:
Odpis motorového vozidla – 6 000 eur, t. j. 80 % z ročného odpisu 7 500 eur,
Kúpna cena mobilu – 480 eur, t. j. 80 % zo 600 eur
Paušál na mobil – 960 eur, t. j. 80 % z 1 200 eur (12x100 = 1 200)
Poistenie vozidla – 320 eur, t. j. 80 % zo 400 eur,
Do daňových výdavkov daňovník zahrnie 7 760 eur.

Príklad č. 2 – Uplatnenie paušálnych výdavkov na majetok daňovníka
Daňovník (fyzická osoba) používa na podnikanie majetok zaradený do obchodného majetku,
ktorý využíva aj na súkromné účely, a to v pomere 50:50. Môže si daňovník uplatniť paušálne
výdavky na tento majetok za zdaňovacie obdobie 2015 vo výške 80 % z celkových
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preukázaných výdavkov súvisiacich s týmto majetkom a odpisy vo výške 80 % zo vstupnej
ceny majetku, keď používa majetok v súvislosti s podnikaním iba na 50%?
Daňovník môže uplatniť za zdaňovacie obdobie 2015 paušálne výdavky vo výške 80 %, aj
keď majetok využíva v súvislosti s podnikaním iba na 50 %, a to na odpisy majetku, výdavky
na prevádzku, opravy a údržbu, okrem výdavkov na spotrebu PHL, ak sa jedná o motorové
vozidlo daňovníka. Výdavky na spotrebu PHL si môže uplatniť do daňových výdavkov iba vo
výške 50 % z celkového preukázaného nákupu PHL, ak sa rozhodne uplatňovať výdavky na
spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 3 zákona o dani
z príjmov.

Príklad č. 3 – Uplatňovanie výdavkov v súvislosti s používaním motorového vozidla, na
ktoré si daňovník uplatňuje paušálne výdavky na spotrebu PHL
Daňovník (fyzická osoba) používa na podnikanie osobné motorové vozidlo, ktoré má
zaradené v obchodnom majetku. Výdavky na spotrebu PHL uplatňuje vo forme paušálnych
výdavkov vo výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok. Je povinný
uplatňovať aj ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou tohto motorového vozidla vo forme
paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak vozidlo využíva výlučne na podnikanie?
Ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného
nákupu PHL, nie je tým deklarované, že vozidlo využíva aj na súkromné účely. Ak predmetné
vozidlo využíva výlučne na podnikanie, môže výdavky na obstaranie vozidla formou odpisov,
ako aj výdavky na opravy a udržiavanie a ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla
uplatňovať do daňových výdavkov v celkovej preukázanej výške.

Príklad č. 4 – Uplatnenie paušálnych výdavkov na spotrebu PHL
Daňovník (fyzická osoba) má zaradené motorové vozidlo v obchodnom majetku používanom
na podnikanie. Ako si môže uplatňovať paušálne výdavky na spotrebu PHL, ak toto motorové
vozidlo využíva
1. výlučne na podnikanie
2. na podnikanie v pomere 80 %
3. na podnikanie v pomere 50 %
Ak daňovník využíva motorové vozidlo výlučne na podnikanie, môže si do daňových
výdavkov zahrňovať paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového
preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu
najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho
obdobia, aj keď ostatné výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom bude uplatňovať
v 100 % preukázanej výške.
Ak daňovník využíva motorové vozidlo na podnikanie na 80 %, môže si do daňových
výdavkov zahrnúť paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového
preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie a ostatné výdavky
súvisiace s motorovým vozidlom si uplatní tiež vo výške 80 %.
Ak však daňovník využíva motorové vozidlo na podnikanie na 50 %, do daňových výdavkov
si môže zahrnúť paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 50 % z celkového
preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie, aj keď ostatné
výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom môže uplatniť vo výške 80 %.
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Príklad č. 5 – Uplatnenie paušálnych výdavkov na motorové vozidlo zamestnávateľa
Daňovník poskytol svojmu zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely
osobné motorové vozidlo. Daňovník ako zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi nepeňažný
príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla v súlade s § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani
z príjmov. Je daňovník povinný výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom krátiť
v pomere, v akom toto vozidlo využíva zamestnanec na súkromné účely?
Nie, táto povinnosť daňovníkovi zo zákona o dani z príjmov nevyplýva, nakoľko daňovník
ako zamestnávateľ postupuje podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov a v súlade
s týmto ustanovením zákona o dani z príjmov zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi
nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla. V tomto prípade daňovník
nepostupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov. Výdavky na spotrebované
pohonné látky môže daňovník uplatňovať vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 %
z celkového preukázaného nákupu PHL v závislosti od pomeru využívania vozidla na
súkromné účely zamestnanca.

Príklad č. 6 – Uplatnenie odpisov majetku používaného aj na súkromné účely
Daňovník (fyzická osoba) obstaral a zaradil do obchodného majetku vo februári 2015
motorové vozidlo v hodnote 30 000 eur. Toto motorové vozidlo bude používať aj na
súkromné účely. Ako bude daňovník uplatňovať do daňových výdavkov za zdaňovacie
obdobie 2015 odpisy tohto vozidla?
Ak sa daňovník rozhodne uplatňovať výdavky na toto vozidlo vo forme paušálnych výdavkov
vo výške 80 %, potom aj odpisy vozidla bude do daňových výdavkov uplatňovať iba vo výške
80 % z vypočítaného ročného odpisu bez ohľadu na skutočný pomer používania vozidla na
súkromné účely. V zdaňovacom období 2015 môže uplatniť do daňových výdavkov odpis
vozidla v sume 5 500 eur, čo zodpovedá 80 % z ročného odpisu 6 875 eur. Ročný odpis je
vypočítaný za 11 mesiacov od zaradenia vozidla do obchodného majetku do konca
zdaňovacieho obdobia (30000:4:12x11)

Príklad č. 7 – Uplatňovanie výdavkov na majetok daňovníka, ktorý bol poskytnutý
zamestnancovi aj na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit
Daňovník obstaral v roku 2015 notebook v hodnote 2000 eur a mobil v hodnote 600 eur, na
ktorý platí paušál mesačne 40 eur. Tento majetok poskytol svojmu zamestnancovi aj na
súkromné používanie ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve so
zamestnancom. Môže daňovník výdavky na notebook a mobil zahrnúť do daňových
výdavkov v plnej výške?
Ak je poskytnutie notebooku a mobilu zamestnancovi aj na súkromné účely dohodnuté
v pracovnej zmluve, pričom zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi toto nepeňažné plnenie
ako príjem zo závislej činnosti, potom si môže daňovník ako zamestnávateľ zahrňovať do
daňových výdavkov odpis notebooku, obstarávaciu cenu mobilu, ako aj paušál za používanie
mobilu v plnej výške bez akéhokoľvek obmedzenia.
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Príklad č. 8 – Uplatňovanie výdavkov na motorové vozidlo poskytnuté zamestnancovi na
služobné aj súkromné používanie v 9. roku od zaradenia vozidla do užívania
Daňovník ako zamestnávateľ obstaral v roku 2007 osobné motorové vozidlo, ktoré v roku
2015 poskytol svojmu zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie. Nakoľko sa jedná
už o 9. rok od zaradenia vozidla do používania, zamestnancovi už zamestnávateľ nezdaňuje
nepeňažný príjem zo závislej činnosti v súvislosti s používaním tohto vozidla podľa § 5 ods. 3
písm. a) zákona o dani z príjmov. Vzniká zamestnávateľovi povinnosť v roku 2015
uplatňovať výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla v pomernej výške v závislosti od pomeru
používania vozidla na zabezpečenie zdaniteľného príjmu?
Áno. Keďže sa už ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov neaplikuje,
zamestnávateľ je povinný postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov
účinného od 1.1.2015 a všetky výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom je povinný
uplatňovať v daňových výdavkoch v pomernej časti. Uvedené platí aj v prípade, ak by
poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi bolo dohodnuté v pracovnej zmluve,
v kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa alebo v inej zmluve ako
zamestnanecký benefit, nakoľko už nedochádza k zdaňovaniu príjmu zo závislej činnosti.

Príklad č. 9 – Uplatňovanie paušálnych výdavkov na osobný automobil so vstupnou
cenou nad 48 000 eur
Ako bude daňovník (fyzická osoba) postupovať pri zahrňovaní odpisov z motorového vozidla
obstaraného v januári 2015 so vstupnou cenou 80 000 eur, ak bude toto vozidlo používané aj
na súkromné účely, pričom daňovník bude uplatňovať paušálne výdavky na vozidlo vo výške
80 %?
Keďže sa jedná o osobný automobil používaný aj na súkromné účely so vstupnou cenou nad
48 000 eur, daňovník je povinný do daňových výdavkov zahrňovať pomernú časť odpisu
vozidla podľa § 24 ods. 8 zákona o dani z príjmov vo výške 80 %, ale je povinný aj upravovať
základ dane podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov o rozdiel medzi odpismi uplatnenými
v daňových výdavkoch a odpismi vypočítanými zo sumy 48 000 eur, ak jeho základ dane za
príslušné zdaňovacie obdobie nepresiahne 12 000 eur. Daňovník bude postupovať
nasledovne:
V rokoch 2015 až 2018 si môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov odpis vozidla vo
výške 80 % z vypočítaného ročného odpisu, t. j. 80 % z 20 000 eur, čo predstavuje 16 000
eur. Ak daňovník vykáže za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018 základ dane nižší ako 12 000
eur, vznikne mu povinnosť zvýšiť základ dane o sumu 4 000 eur, t. j. o rozdiel medzi
skutočne uplatneným daňovým odpisom 16 000 eur a odpisom 12 000 eur vypočítaným
z limitovanej vstupnej ceny vozidla 48 000 eur. Úpravu základu dane bude daňovník
vykonávať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby cez položky zvyšujúce základ
dane (znižujúce stratu).

Príklad č. 10 – Stanovenie zostatkovej ceny majetku
Daňovník vo februári 2015 obstaral motorové vozidlo v hodnote 30 000 eur, ktoré aj vo
februári 2015 zaradil do používania. Výdavky na toto vozidlo bude uplatňovať v roku 2015
aj v roku 2016 vo výške 80 %. V auguste 2017 vozidlo predá za 15 000 eur. Akú zostatkovú
cenu si bude môcť zahrnúť do daňových výdavkov pri jeho predaji v roku 2017?
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Zostatkovú cenu vozidla na účely dane z príjmov daňovník vypočíta ako rozdiel medzi
vstupnou cenou vozidla a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových
výdavkov, pričom v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju motorového vozidla,
si daňovník môže v súlade s § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov uplatniť odpis vo výške
pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo
evidoval podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov nasledovne:

Rok

Vstupná cena

2015
2016
2017

30 000
30 000
30 000

Ročný odpis
6 875
(za 11 mesiacov)
7 500
4 375 (za 7 mesiacov)

80 % z ročného
odpisu

Zostatková cena

5 500
6 000
3 500

23 125
15 625
11 250

Daňovník si v roku 2017 pri predaji vozidla uplatní zostatkovú cenu vozidla v sume 11 250
eur. Ak by však daňovník dosiahol príjem z predaja vozidla iba 10 000 eur, do daňových
výdavkov si bude môcť zahrnúť zostatkovú cenu vozidla iba vo výške 10 000 eur, nakoľko
pri osobných automobiloch sa môže zostatková cena automobilu zahrnúť do daňových
výdavkov iba do výšky príjmov z jeho predaja.

Príklad č. 11 – Uplatnenie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, na ktorý sa
nevzťahuje uplatňovanie pomernej výšky výdavkov (nákladov) podľa § 19 ods. 2 písm.
t) zákona o dani z príjmov
Daňovník (platiteľ DPH) poskytol motorové vozidlo svojmu zamestnancovi na služobné aj
súkromné používanie, pričom zamestnancovi zdaňuje nepeňažný príjem podľa § 5 ods. 3
písm. a) zákona o dani z príjmov. Toto motorové vozidlo bolo v auguste 2015 na pravidelnej
servisnej údržbe, za ktorú daňovník uhradil sumu 624 eur, z toho DPH v sume 104 eur.
Daňovníkovi vznikol nárok na odpočítanie zaplatenej DPH podľa zákona o DPH vo výške 80
%, t. j. v sume 83,20 eura. Môže daňovník časť DPH, na ktorú nevznikol nárok na
odpočítanie, zahrnúť do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2015?
Nakoľko zamestnávateľ zdaňuje nepeňažný príjem zamestnanca z použitia motorového
vozidla podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov, nekráti výdavky (náklady) na toto
motorové vozidlo podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a z toho dôvodu časť
DPH, na ktorú daňovníkovi nevznikol nárok na jej odpočítanie, je daňovým výdavkom podľa
§ 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov.

Príklad č. 12 – Uplatnenie DPH na tovary a služby súvisiace s majetkom, na ktorý sa
vzťahuje uplatňovanie pomernej výšky výdavkov (nákladov) podľa § 19 ods. 2 písm. t)
zákona o dani z príjmov
Daňovník (platiteľ DPH) používa v súvislosti s podnikaním fotoaparát, na ktorý uplatňuje
výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov v paušálnej výške 80 %. Za
opravu tohto fotoaparátu zaplatil 216 eur, z toho DPH v sume 36 eur. Podľa zákona o DPH
mu vznikol nárok na odpočítanie DPH z tejto faktúry v sume 28,80 eura. Môže si daňovník
časť neodpočítanej DPH v sume 7,20 eura zahrnúť do daňových výdavkov?
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Nemôže. Daň z pridanej hodnoty, ktorú podľa zákona o DPH nie je možné odpočítať, je
daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov iba v tom
prípade, ak aj náklad, ku ktorému sa DPH viaže, je daňovým výdavkom. Nakoľko
v uvedenom prípade sa DPH, ktorú nie je možné odpočítať, viaže k výdavku, ktorý nie je
uznaný za daňový výdavok v nadväznosti na uplatnenie § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani
z príjmov, nie je možné časť neodpočítanej DPH vo výške 7,20 eura zahrnúť do daňových
výdavkov.

Príklad č. 13 – Uplatnenie DPH pri nákupe PHL v prípade motorového vozidla, ktoré
daňovník využíva výlučne na podnikateľské účely
Daňovník (platiteľ DPH) používa v súvislosti s podnikateľskou činnosťou motorové vozidlo,
na ktoré si uplatňuje paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového
preukázaného nákupu PHL. Pri nákupe PHL mu vzniká nárok na odpočítanie DPH
z nakúpených PHL iba do výšky paušálnych výdavkov, nakoľko nemôže preukázať rozsah
použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie. Môže
časť DPH, na ktorú mu nevznikol nárok na odpočítanie, zahrnúť do daňových výdavkov?
Nakoľko DPH prislúcha k výdavkom na spotrebované pohonné hmoty, ktoré nie sú daňovým
výdavkom, nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov ani
časť DPH, na ktorú daňovníkovi nevznikol nárok na jej odpočítanie podľa zákona o DPH.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
Január 2016
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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia
k odpisom hmotného majetku poskytnutého na prenájom
Podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) daňovými výdavkami sú aj odpisy hmotného
a nehmotného majetku (§ 22 až 29), okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom,
pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky
časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na
príslušné zdaňovacie obdobie. Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti
alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov
prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Neuplatnená časť
ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po
uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 vo výške ročného odpisu
vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej
pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1, a ak je hmotný majetok poskytnutý na
prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

Určenie výšky príjmov (výnosov) z prenájmu
Pri určení výšky príjmov (výnosov) z prenájmu n účely limitovania daňových odpisov je
potrebné vychádzať z princípov účtovania stanovených v sústave jednoduchého alebo
podvojného účtovníctva, ktoré vymedzuje zákon o účtovníctve a príslušné postupy účtovania.
U daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa za príjem (výnos) z prenájmu,
s ktorým sa porovnáva výška daňového odpisu, považuje časovo rozlíšený výnos
prislúchajúci na príslušné zdaňovacie obdobie účtovaný na príslušných účtoch výnosov bez
ohľadu na úhradu tohto nájomného v danom zdaňovacom období.
Prenajímateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu,
do daňových výdavkov zahrnie odpisy prenajatého majetku len do výšky dosiahnutých
príjmov z prenájmu majetku najviac však do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov
z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie.

Príklad č. 1 – výška príjmov z prenájmu v jednoduchom účtovníctve, platba vopred
Daňovník – fyzická osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva odpisuje budovu
zaradenú do 5. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 150 000 eur. Ročný odpis predstavuje
7 500 eur. Uvedenú budovu daňovník prenajíma, dohodnuté ročné nájomné je 5 000 eur.
Nájomca v roku 2016 zaplatí nájomné na 2 roky dopredu, teda sumu 10 000 eur. V akej výške
si môže daňovník uplatniť daňový odpis budovy v roku 2016 a 2017?
Prenajímateľ do daňových výdavkov roku 2016 zahrnie odpisy vo výške časovo rozlíšenej
sumy príjmov pripadajúcej na zdaňovacie obdobie roku 2016, t.j. v sume 5 000 eur. Rovnako
aj v zdaňovacom období roka 2017 zahrnie prenajímateľ do daňových výdavkov odpisy vo
výške časovo rozlíšenej sumy príjmov pripadajúcej na zdaňovacie obdobie roka 2017, ktorých
inkaso nastalo v roku 2016, t.j. v sume 5 000 eur.
Príklad č. 2 – výška príjmov z prenájmu v jednoduchom účtovníctve, platba pozadu
Daňovník – fyzická osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva odpisuje budovu
zaradenú do 5. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 150 000 eur. Ročný odpis predstavuje
sumu 7 500 eur. Uvedenú budovu daňovník prenajíma, dohodnuté ročné nájomné je 5 000 eur
ročne. Nájomca v roku 2016 nájomné nezaplatí a v roku 2017 zaplatí nájomné v sume 10 000
eur, teda nájomné aj za rok 2016 aj za rok 2017. V akej výške si môže daňovník uplatniť
daňový odpis budovy v roku 2016 a 2017?
V zdaňovacom období roka 2016 si prenajímateľ nemôže uplatniť do daňových výdavkov
odpisy prenajatého majetku, pretože nemá príjmy z prenájmu tohto majetku. Až po prijatí
platby nájomného v roku 2017 si môže prenajímateľ uplatniť do daňových výdavkov roka
2016 odpis prenajatého majetku do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu
prislúchajúcej k roku 2016, t.j. 5 000 eur, a to, ak do prijatia platby nájomného v roku 2017:
-

nepodal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2016, prostredníctvom
daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016;
podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2016, prostredníctvom
opravného, resp. dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2016.

V zdaňovacom období roka 2017 zahrnie prenajímateľ do daňových výdavkov roka 2017
odpisy vo výške časovo rozlíšenej sumy príjmov prislúchajúcich k roku 2017, t.j. v sume 5 000
eur.
Príklad č. 3 – výška výnosov z prenájmu v podvojnom účtovníctve
Daňovník – právnická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva odpisuje osobný
automobil zaradený do 1. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 40 000 eur. Ročný odpis
predstavuje sumu 10 000 eur. Daňovník uvedený osobný automobil prenajíma, dohodnuté
nájomné je 15 000 eur ročne, z ktorého v roku 2016 nájomca zaplatí len 5 000 eur. V akej
výške si môže daňovník – právnická osoba uplatniť daňový odpis osobného automobilu v roku
2016?
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Prenajímateľ – právnická osoba si v roku 2016 môže daňový odpis z osobného automobilu
uplatniť v plnej výške, pretože na príslušnom účte výnosov, ktorý je aj súčasťou základu dane
právnickej osoby v roku 2016, a to bez ohľadu na úhradu tohto nájomného v príslušnom
zdaňovacom období, má zaúčtovaný výnos z prenájmu prislúchajúci k roku 2016 vo výške
15 000 eur.

Určenie výšky príjmov (výnosov) z prenájmu v nadväznosti na spôsob úhrady
prevádzkových nákladov zo strany nájomcu
Výška príjmov (výnosov) sa určuje pre účely uplatnenia odpisov prenajatého majetku podľa §
19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov jednak v závislosti od toho, akým spôsobom je
v uzatvorenej nájomnej zmluve dohodnutý spôsob úhrady za spotrebu energií a za
poskytovanie služieb súvisiacich s prenájmom nehnuteľnosti a jednak v závislosti od toho, kto
má uzatvorený zmluvný vzťah s dodávateľom energií a služieb. Pri určení výšky príjmov
(výnosov) daňovník ako prenajímateľ nehnuteľnosti (fyzická osoba aj právnická
osoba) postupuje podľa metodického pokynu k zdaňovaniu príjmov z prenájmu
nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, v ktorom sú podrobne rozpísané
štandardné situácie, ku ktorým dochádza pri uzatváraní nájomných zmlúv.
Výška príjmov (výnosov) z prenájmu v nadväznosti na spôsob úhrady prevádzkových
nákladov zo strany nájomcu sa posudzuje takto:
 platby za energie a ostatné služby spotrebované nájomcom, ak ich nájomca platí
prenajímateľovi a zmluvný vzťah s dodávateľom energií a služieb má uzavretý
prenajímateľ
Pri tomto spôsobe, aj keď sú platby dohodnuté oddelene za nájom, za spotrebu všetkých
energií a za ostatné služby spojené s užívaním tejto nehnuteľnosti, u prenajímateľa sa na účely
uplatnenia § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov za príjem (výnos) z prenájmu
považuje nielen nájomné, ale aj platby za spotrebu všetkých energií a platby za ostatné služby
spojené s užívaním tejto nehnuteľnosti.
 platby za energie a ostatné služby spotrebované nájomcom, ak ich platí nájomca
priamo dodávateľovi energií a služieb a zmluvný vzťah s dodávateľom energií
a služieb má uzavretý prenajímateľ
Ak platby sú dohodnuté oddelene za nájom a oddelenie za spotrebu všetkých energií
a ostatných služieb súvisiacich s prenájmom nehnuteľnosti, pričom tieto platby platí nájomca
priamo dodávateľovi energií a ostatných služieb a zmluvný vzťah s dodávateľmi energií
a ostatných služieb má uzavretý prenajímateľ, u prenajímateľa sa na účely uplatnenia § 19
ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov za príjem (výnos) z prenájmu považuje nielen
nájomné, ale aj platby za spotrebu všetkých energií a platby za ostatné služby spojené
s užívaním tejto nehnuteľnosti.
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 platby za energie a ostatné služby spotrebované nájomcom, ak ich platí nájomca
priamo dodávateľovi energií a služieb a zmluvný vzťah s dodávateľom energií
a služieb (alebo niektorých energií a služieb) má uzavretý nájomca
Ak platby sú dohodnuté oddelene za nájom a oddelenie za spotrebu všetkých energií
a ostatných služieb súvisiacich s prenájmom nehnuteľnosti, pričom tieto platby platí nájomca
priamo dodávateľovi energií a ostatných služieb a zmluvný vzťah s dodávateľmi energií
a ostatných služieb (alebo niektorých energií a služieb) má uzavretý nájomca, u prenajímateľa
sa na účely uplatnenia § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov za príjem (výnos)
z prenájmu považuje nájomné a len tie platby za spotrebu energií a ostatné služby, pri ktorých
zmluvný vzťah s dodávateľom má uzatvorený prenajímateľ.
Príklad č. 4 – určenie výšky výnosov z prenájmu
Prenajímateľ – právnická osoba prenajíma inej právnickej osobe kancelárske priestory.
V nájomnej zmluve je osobitne dohodnuté mesačné nájomné vo výške 500 eur a osobitne
dohodnutá mesačná platba za energie a ostatné služby spojené s užívaním tejto nehnuteľnosti
vo výške 700 eur. Obidve platby v celkovej výške 1 200 eur platí nájomca prenajímateľovi,
pričom prenajímateľ následne uhrádza platby za energie dodávateľom jednotlivých energií a
služieb, s ktorými má aj uzatvorené zmluvy. Čo sa v tomto prípade v nadväznosti na
uplatnenie § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov považuje u prenajímateľa za príjem
(výnos) z prenájmu?
Na účely uplatnenia § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov sa v tomto prípade
u prenajímateľa za výnos z prenájmu považuje celá dohodnutá výška platieb od nájomcu
vrátane platby za energie a ostatné služby t.j. vo výške 1 200 eur mesačne.

Odpis nehnuteľnosti, ktorej časť vlastník prenajíma a časť využíva na účely svojho
predmetu podnikania
Daňovník, ktorý využíva na prenájom iba časť nehnuteľnosti a časť nehnuteľnosti využíva na
účely svojho predmetu podnikania, môže odpisy pripadajúce na prenajatú časť nehnuteľnosti
(podľa m2) zahrnúť do daňových výdavkov iba do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov
(výnosov) z prenájmu tejto nehnuteľnosti. Odpisy nehnuteľnosti pripadajúce na časť
nehnuteľnosti, ktorú daňovník využíva na účely svojho podnikania, môže uplatniť do
daňových výdavkov v plnej výške.

Upozornenie:
Fyzická osoba takto postupuje v prípade, ak sa jedná o nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom
majetku podnikateľa.
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Príklad č. 5 – daňový odpis budovy, ktorej časť vlastník prenajíma a časť využíva na účely
svojho predmetu podnikania
Vlastník budovy účtujúci v sústave podvojného účtovníctva časť nehnuteľnosti o rozlohe 700
m2 prenajíma a časť nehnuteľnosti o rozlohe 300 m2 využíva na vlastné kancelárske priestory.
Výnosy z prenájmu v danom zdaňovacom období daňovník dosiahol vo výške 500 eur.
Vstupná cena budovy je 80000 eur, budova je zaradená do 6. odpisovej skupiny. V akej výške
si v danom zdaňovacom období vlastník budovy môže uplatniť daňové odpisy?
Vlastník budovy si v danom zdaňovacom období môže uplatniť daňové odpisy v celkovej výške
1100 eur. Ročný daňový odpis uvedenej nehnuteľnosti predstavuje 2000 eur, z toho časť
pripadajúca na časť nehnuteľnosti, ktorá sa prenajíma je 1400 eur a časť pripadajúca na časť
nehnuteľnosti, ktorú daňovník využíva je 600 eur. Odpisy pripadajúce na prenajímanú časť
nehnuteľnosti sa zahrnú do daňových výdavkov len do výšky výnosov z prenájmu. Keďže
daňovník v danom zdaňovacom období dosiahol výnosy z prenájmu vo výške 500 eur, môže si
na prenajímanú časť budovy uplatniť daňové odpisy vo výške 500 eur. Na zvyšnú časť budovy
si môže uplatniť daňové odpisy v plnej výške t.j. 600 eur, spolu 1100 eur.
Príklad č. 6 – daňový odpis budovy, ktorej časť vlastník využíva na účely svojho predmetu
podnikania a časť určenú na prenájom rekonštruuje
Vlastník nehnuteľnosti využíva časť nehnuteľnosti na vlastné účely a časť nehnuteľnosti
prenajíma. V danom zdaňovacom období však časť nehnuteľnosti, ktorá je určená na
prenájom nebola prenajatá počas celého zdaňovacieho obdobia z dôvodu rekonštrukcie
priestorov. V akej výške si v danom zdaňovacom období vlastník budovy môže uplatniť daňové
odpisy?
Daňovník si v danom zdaňovacom období môže uplatniť do daňových výdavkov iba pomernú
časť odpisu nehnuteľnosti zodpovedajúcu časti nehnuteľnosti využívanej na vlastné
podnikateľské účely. Pomernú časť odpisu nehnuteľnosti prislúchajúcu k časti prenajímanej
nehnuteľnosti si v danom zdaňovacom období nemôže uplatniť z dôvodu nedosiahnutia
žiadneho príjmu (výnosu) z prenájmu nehnuteľnosti.

Odpis nehnuteľnosti, ktorá je určená výlučne na prenájom
Ak daňovník vlastní nehnuteľnosť, ktorá obsahuje niekoľko priestorov určených na prenájom,
pričom vlastník všetky tieto priestory v rámci budovy ponúka na prenájom, ale v príslušnom
zdaňovacom období niektoré priestory i napriek snahám prenajímateľa zostanú neprenajaté,
v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov daňovník – prenajímateľ do daňových
výdavkov zahrnie ročný daňový odpis celej nehnuteľnosti do výšky časovo rozlíšenej sumy
príjmov (výnosov) z prenájmu tejto nehnuteľnosti prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie
obdobie.
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Príklad č. 7 – prenájom priestorov v rámci obchodného centra
Daňovník je vlastníkom obchodného centra, ktorého jednotlivé priestory (predajne)
prenajíma jednotlivým nájomníkom. I napriek snahe prenajímateľa niektoré priestory zostanú
neprenajaté, buď počas celého zdaňovacieho obdobia alebo len jeho časť. Vstupná cena
nehnuteľnosti je 400 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 5. odpisovej skupine. Daňovník
v danom zdaňovacom období dosiahol príjmy (výnosy) z prenájmu pripadajúce na dané
zdaňovacie obdobie vo výške 21 000 eur. V akej výške si vlastník môže v príslušnom
zdaňovacom období uplatniť daňové odpisy?
Daňovník v príslušnom zdaňovacom období na účely uplatnenia daňových odpisov porovnáva
výšku daňového odpisu za celú nehnuteľnosť, t.j. do daňových výdavkov zahrnie ročný daňový
odpis nehnuteľnosti do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tejto
nehnuteľnosti prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Ročný daňový odpis
obchodného centra predstavuje 20 000 eur, daňovník si tieto odpisy môže uplatniť v plnej
výške, keďže príjmy (výnosy) z prenájmu sú vyššie.
Príklad č. 8 – prenájom apartmánu
Daňovník vlastní apartmán, určený výlučne na prenájom, ktorý prenajíma počas mája až
októbra príslušného zdaňovacieho obdobia. Ročný daňový odpis uvedeného apartmánu
predstavuje 5 000 eur. Za obdobie od mája do októbra prenajímateľ dosiahol príjmy (výnosy)
z prenájmu tohto apartmánu vo výške 10 000 eur. V akej výške si môže vlastník apartmánu
uplatniť daňové odpisy v príslušnom zdaňovacom období?
Daňovník si môže uplatniť v daňových výdavkov príslušného zdaňovacieho obdobia ročný
odpis hmotného majetku limitovaný výškou časovo rozlíšenej sumy príjmu (výnosov)
z prenájmu prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie t.j. môže si uplatniť plný ročný
daňový odpis vo výške 5 000 eur.

Odpis nehnuteľnosti, ktorú vlastník časť roka prenajíma a časť roka využíva na účely
svojho predmetu podnikania
Daňovník, ktorý využíva nehnuteľnosť na prenájom iba časť zdaňovacieho obdobia a časť
zdaňovacieho obdobia ju využíva na účely svojho predmetu podnikania, môže pomernú časť
odpisov nehnuteľnosti pripadajúcu na počet mesiacov prenájmu nehnuteľnosti zahrnúť do
daňových výdavkov iba do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tejto
nehnuteľnosti. Odpisy nehnuteľnosti pripadajúce na časť zdaňovacieho obdobia, v ktorom
daňovník nehnuteľnosť používal na účely svojho predmetu podnikania, môže daňovník
uplatniť do daňových výdavkov v plnej výške.
Upozornenie:
Fyzická osoba takto postupuje v prípade, že sa jedná o nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom
majetku podnikateľa.
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Príklad č. 9 – krátkodobý prenájom auta s OC 96 000 eur, základ dane 50 000 eur
Spoločnosť s ručením obmedzeným má v majetku osobné motorové vozidlo v obstarávacej
cene 96 000 eur. Na prvé tri mesiace zdaňovacieho obdobia ho poskytla na krátkodobý
prenájom za 1 000 eur mesačne, zvyšok roka ho používa na vlastné podnikanie. Spoločnosť
v príslušnom zdaňovacom období vykázala základ dane vo výške 50 000 eur. V akej výške si
v príslušnom zdaňovacom období môže spoločnosť uplatniť odpisy v daňových výdavkoch?
V uvedenom prípade, ak by osobné motorové vozidlo nebolo prenajaté, ročný odpis by bol
v sume 24 000 eur, mesačný odpis v sume 2 000 eur. Z porovnania odpisu osobného
motorového vozidla za obdobie prenájmu s príjmom z prenájmu vyplýva, že príjem
z prenájmu za tri mesiace vo výške 3 000 eur je nižší ako odpisy vypočítané za tri mesiace
v sume 6 000 eur. Rozdiel 3 000 eur je suma, o ktorú je spoločnosť povinná zvýšiť základ dane
v podanom daňovom priznaní, pričom právnická osoba vykoná túto úpravu v tabuľke B
daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
Príklad č. 10 – krátkodobý prenájom auta s OC 96 000 eur, základ dane nižší ako 12 000eur
Ako by postupovala v rovnakom prípade (ako v príklade č. 9) spoločnosť, ak by za príslušné
zdaňovacie obdobie vykázala základ dane nižší ako 12 000 eur?
Ak daňovník prenajíma osobné motorové vozidlo bez vopred dohodnutého práva kúpy
prenajatej veci len časť zdaňovacieho obdobia (napr. 3 mesiace), nie je možné postupovať
podľa poslednej vety ustanovenia § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov, t. j. nie je možné
aplikovať výnimku pre úpravu základu dane podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov
počas celého zdaňovacieho obdobia, t. j. aj v období, kedy už nemal postavenie
prenajímateľa. Nakoľko zákon o dani z príjmov špecificky nerieši ako postupovať v takýchto
prípadoch, daňovník má možnosť výberu, kedy môže aplikovať:
-

len ustanovenie § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov na celý ročný odpis, t. j.
nielen na časť zdaňovacieho obdobia (napr. 3 mesiace), alebo
len ustanovenie § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov počas celého zdaňovacieho
obdobia alebo
počas doby prenájmu (napr. 3 mesiace) aplikovať ustanovenie § 19 ods. 3 písm. a)
zákona o dani z príjmov a na zvyšok zdaňovacieho obdobia, kedy daňovník už nie je
v postavení prenajímateľa, aplikovať ustanovenie § 17 ods. 34 zákona o dani
z príjmov.

Prenájom bočnej steny alebo strechy
Nakoľko bočná stena, resp. strecha budovy podľa klasifikácie stavieb nie sú súčasťou
úžitkovej plochy budovy, ich prenájom nemá vplyv na výšku uplatneného daňového odpisu.
Ak je na prenájom určená celá budova, daňovník uplatní odpisy prenajatej budovy do
daňových výdavkov do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu
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prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie vrátane príjmov (výnosov) z prenájmu
bočnej steny, resp. strechy budovy.
Príklad č. 11 – prenájom bočnej steny
Daňovník vlastní budovu, ktorú celú ponúka na prenájom, v danom zdaňovacom období sa
mu podarilo prenajať 50% podlahovej plochy na 6 mesiacov. Daňový odpis tejto budovy je
12 000 eur. Príjmy (výnosy) z prenájmu tejto budovy v príslušnom zdaňovacom období sú vo
výške 6 000 eur. Daňovník v danom zdaňovacom období prenajal na tri mesiace aj bočnú
stenu, pričom z prenájmu bočnej steny dosiahol príjmy (výnosy) vo výške 3 000 eur. V akej
výške si daňovník môže v danom zdaňovacom období uplatniť daňový odpis?
Ak je na prenájom určená celá budova, daňovník porovnáva s príjmami (výnosmi) z prenájmu
odpis z celej budovy bez ohľadu na skutočnosť, že nie všetky priestory budovy boli prenajaté
počas celého roka. Odpisy prenajatej budovy sa uplatnia do daňových výdavkov do výšky
časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu prislúchajúcich na príslušné
zdaňovacie obdobie vrátane príjmov (výnosov) z prenájmu bočnej steny, resp. strechy budovy
t.j. 9 000 eur.

Prenájom majetku obstaraného z dotácií
Ak spoločnosť prenajíma majetok, ktorý bol nadobudnutý z dotácií, v príjmoch (výnosoch) na
účely § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov nemožno zohľadniť dotáciu poskytnutú na
obstaranie odpisovaného hmotného majetku.
Daňovník si v tomto prípade môže na základe vlastného rozhodnutia vybrať z dvoch
alternatívnych postupov:
Alternatíva 1
Podľa § 17 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov sa dotácia zahrnie do základu dane počas
doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 zákona o dani z príjmov, vo výške odpisu podľa §
27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej
dotácie na obstaranie tohto majetku. Zahrnutie dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného
majetku by malo mať neutrálny dopad na základ dane, preto v prípade prenajímaného
majetku, ktorý bol obstaraný v plnej výške z dotácie sa aj dotácia zahrnie do základu dane vo
výške zodpovedajúcej daňovému odpisu podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov.
Následne, po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku, sa aj dotácia bude zahŕňať do
základu dane vo výške douplatňovaného odpisu podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani
z príjmov.
Alternatíva 2
Dotácia sa zahrnie do základu dane podľa § 26 zákona o dani z príjmov, vo výške odpisu
podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov. Daňovým výdavkom bude odpis podľa § 19
ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov do výšky príjmov (výnosov) z prenájmu.
8

Upozornenie:
Rovnaký postup daňovník uplatní aj v prípade majetku, ktorý bol obstaraný z dotácie len
čiastočne.
Výpočet odpisu hmotného majetku u daňovníka, ktorý prenajíma niekoľko majetkov
Na účely zistenia základu dane sa pri limitovaní daňových odpisov posudzujú daňové odpisy
z každého hmotného majetku samostatne voči príjmom (výnosom) dosiahnutým z prenájmu
tohto majetku tak, aby nedochádzalo ku kompenzácii ziskového prenájmu so stratovým
prenájmom.
Pri prenájme majetku, ktorý:





pozostáva z viacerých inventárnych položiek (častí),
jednotlivé časti na seba nadväzujú a tvoria spoločný výrobný alebo iný celok,
jednotlivé časti nie je možné používať samostatne,
nájomné je stanovené v úhrnnej výške za prenajímaný majetok ako celok,

je možné pri limitovaní daňových odpisov podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov
posudzovať súčet daňových odpisov jednotlivých častí tohto majetku voči dosiahnutému
príjmu (výnosu) z prenájmu takéhoto majetku. Každý takýto prípad je však potrebné
posudzovať individuálne.
Príklad č. 12 – prenájom niekoľkých bytov
Fyzická osoba je vlastníkom 5 bytov, ktoré má zaradené v obchodnom majetku a prenajíma
ich. V príslušnom zdaňovacom období boli obsadené len 2 z týchto bytov, zvyšné 3 boli
neprenajaté – prázdne. Za predpokladu, že suma príjmu z prenájmu to umožní, môže si táto
fyzická osoba uplatniť v daňových výdavkoch príslušného zdaňovacieho obdobia aj odpisy
z neprenajatých bytov? Môže si daňovník zahrnúť do daňových výdavkov v súvislosti
s dosahovaním príjmov z prenájmu nehnuteľností aj mesačné náklady platené za byty, ktoré
neboli v príslušnom zdaňovacom období prenajaté?
Keďže z troch bytov nebol dosiahnutý žiadny príjem z prenájmu, daňovník si nemôže uplatniť
do daňových výdavkov odpisy týchto neprenajatých bytov v príslušnom zdaňovacom období.
Výdavky súvisiace s prevádzkou týchto bytov (spotreba energií) si však môže uplatniť pri
príjme z prenájmu ostatných bytov, nakoľko daňovník neskončil s dosahovaním príjmov
z prenájmu a byty má zaradené v obchodnom majetku a plánuje ich prenajímať – túto
skutočnosť je však daňovník povinný preukázať. Ak sú preukázateľné daňové výdavky vyššie
ako príjmy z prenájmu, na rozdiel sa neprihliada.

Zaokrúhľovanie odpisov

Pri uplatňovaní odpisov hmotného majetku poskytnutého na prenájom do výšky časovo
rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné
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zdaňovacie obdobie sa uplatnený odpis nezaokrúhľuje podľa § 27 ods. 3, resp. § 28 ods. 5
zákona o dani z príjmov. Odpis sa v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani
z príjmov uplatní do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu majetku
prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Ak je časovo rozlíšená suma príjmov
(výnosov) vyčíslená s presnosťou na dve desatinné miesta, uplatní sa odpis do výšky tejto
časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov), t. j. v sume s presnosťou na dve desatinné miesta.

Technické zhodnotenie prenajatého majetku – zaradenie do odpisovej skupiny
V nadväznosti na § 24 ods. 2 zákona o dani z príjmov pri vykonaní technického zhodnotenia
budovy používanej na niekoľko účelov podľa § 26 ods. 2 nájomca zaradí technické
zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý
majetok.
Príklad č. 13 – zaradenie technického zhodnotenia do odpisovej skupiny
Nájomca vykonal technické zhodnotenie v prenajatých priestoroch, ktoré využíva na účely
zatriedené do 5. odpisovej skupiny. Prenajímateľ – vlastník budovy odpisuje budovu, v ktorej
sa nachádzajú tieto prenajaté priestory v 6. odpisovej skupine. V ktorej odpisovej skupine
odpisuje nájomca technické zhodnotenie?
Nájomca zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý on
využíva prenajaté priestory, t.j. bude technické zhodnotenie odpisovať v 5. odpisovej skupine.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
Október 2016
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Metodický pokyn
k posudzovaniu odpisu pohľadávky ako daňového výdavku
podľa § 19 ods. 2 písm. h), i), r), § 19 ods. 3 písm. t) a § 52 ods. 19
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Obsah:
Úvodné ustanovenie
1. oddiel Vymedzenie pojmov
2. oddiel Pôsobnosť ustanovenia §19 ods. 2 písm. h) ZDP z hľadiska daňovníka a druhu pohľadávky
2. 1 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) body 1 a 2 ZDP
2. 2 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP
2. 3 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) body 4 a 5 ZDP
2. 4 Zdaňovacie obdobie, v ktorom je odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP uplatnený ako
daňový výdavok
3. oddiel Pôsobnosť ustanovenia § 19 ods. 2 písm. i) ZDP z hľadiska daňovníka a druhu pohľadávky
3. 1 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. i) ZDP u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného
účtovníctva
3. 2 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. i) ZDP u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého
účtovníctva
4. oddiel Pôsobnosť ustanovenia 19 ods. 2 písm. r) ZDP z hľadiska daňovníka a druhu pohľadávky
4. 1 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP v bankách
4. 2 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP v zdravotných poisťovniach
4. 3 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP u ostatných daňovníkov
4. 4 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP pri predaji podniku alebo jeho časti, nepeňažnom
vklade, zlúčení, splynutí alebo rozdelení
4. 5 Zdaňovacie obdobie, v ktorom je odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP uplatnený ako
daňový výdavok
5. oddiel Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 3 písm. t) ZDP
6. oddiel Odpis pohľadávky podľa § 52 ods. 19 ZDP

Úvodné ustanovenie
Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri posudzovaní zaúčtovaného odpisu pohľadávky za
daňový výdavok podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“),
a to v rozsahu a za podmienok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) ZDP účinného od 01. 01. 2004, v § 19 ods.
2 písm. r) ZDP účinného od 01. 01. 2008, v § 19 ods. 3 písm. t) ZDP účinného od 01. 01. 2010 a v § 52 ods. 19
ZDP účinného od 01. 01. 2004.

1. oddiel Vymedzenie pojmov
Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“) sa oceňuje pohľadávka:
-

menovitou hodnotou pri jej vzniku,
obstarávacou cenou pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávka nadobudnutá vkladom do základného
imania,

-

reprodukčnou obstarávacou cenou pri jej bezodplatnom nadobudnutí,
reálnou hodnotou pri nadobudnutí vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti, pri zlúčení, splynutí
a rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev.

Príslušenstvo pohľadávky na účely ZDP je definované priamo v § 19 ods. 2 písm. h) ZDP ako
-

úroky z omeškania,
poplatky z omeškania,
iné platby, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len „príslušenstvo“).

Odpis pohľadávky je jednostranným úkonom na strane veriteľa, ktorý odpíše pohľadávku pri trvalom upustení
od jej vymáhania. Je to jeden zo spôsobov vyradenia pohľadávky z obchodného majetku daňovníka z iného
dôvodu než je jej úhrada alebo postúpenie. Odpis pohľadávky sa vykonáva účtovne aj daňovo jednorazovo, nie
je ho možné realizovať postupne, ako napríklad tvorbu opravnej položky k pohľadávke. O odpise pohľadávky
veriteľ môže účtovať aj v priebehu zdaňovacieho obdobia, na rozdiel od tvorby opravnej položky k pohľadávke,
ktorá sa účtuje len na konci účtovného obdobia. Podľa § 68 ods. 5 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), sa na ťarchu účtu 546 Odpis pohľadávky účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania. Účtovný odpis pohľadávky nie
je automaticky daňovým výdavkom. Stáva sa ním až po splnení podmienok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h), i),
r), § 19 ods. 3 písm. t) a § 52 ods. 19 ZDP. Podmienky pre odpis pohľadávky posudzované podľa citovaných
ustanovení ZDP u veriteľa s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky sa použijú aj na pohľadávky
voči dlžníkom v zahraničí, s výnimkou § 52 ods. 19 ZDP, ktorý sa aplikuje len na odpis pohľadávky vzniknutej
medzi slovenským veriteľom a dlžníkom. Ak súčasťou hodnoty pohľadávky je daň z pridanej hodnoty, odpis do
nákladov sa týka aj časti pohľadávky tvorenej touto daňou.

2. oddiel Pôsobnosť ustanovenia § 19 ods. 2 písm. h) ZDP z hľadiska daňovníka a druhu pohľadávky
Podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP sa posudzuje zaúčtovaný odpis pohľadávky u daňovníka zisťujúceho základ
dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP, čo znamená, že ide o daňovníka účtujúceho v sústave podvojného
účtovníctva alebo o daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa
medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.
Ustanovenie sa použije aj u daňovníka, ktorý v minulosti účtoval v sústave podvojného účtovníctva a neskôr
zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, ale len pri odpise tých pohľadávok,
ktoré boli zahrnuté do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, t. j. v čase, keď daňovník účtoval
v sústave podvojného účtovníctva.
Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) prvý až piaty bod ZDP sa uplatní aj v súvislosti s úpravou základu dane podľa §
17 ods. 12 písm. b) a c) ZDP u daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého
účtovníctva, alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP pri vyraďovaní pohľadávok
z účtovníctva alebo z evidencie.
Pre daňové účely sa podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP považuje za daňový výdavok odpis menovitej hodnoty
pohľadávky alebo jej neuhradenej časti vrátane príslušenstva, ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane
podľa § 17 ods. 19 ZDP, alebo výdavok do výšky odpisu obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej
postúpením alebo neuhradenej časti. Ustanovenie nedefinuje podmienku nepremlčania pohľadávky.

2. 1 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) body 1 a 2 ZDP
V ustanovení § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 a 2 ZDP sú taxatívne vymedzené prípady, v ktorých sa uznáva odpis
pohľadávky za daňový výdavok (náklad) do výšky odpisu jej menovitej hodnoty alebo obstarávacej ceny alebo jej
časti u veriteľa, ak na jeho dlžníka pôsobia ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a
reštrukturalizácii“) účinného od 01. 01. 2006, resp. zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a vyrovnaní“), ktorým sa riadia aj v súčasnosti konkurzy a
vyrovnania vyhlásené alebo povolené pred 01. 01. 2006. Z týchto dôvodov sú v ZDP používané pojmy prevzaté
z oboch týchto zákonov.
Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP daňovník preukazuje:
-

-

-

právoplatným uznesením súdu o tom, že podľa § 20 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii súd
konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastavil. Súd tak urobí po tom, čo ustanovil dlžníkovi
predbežného správcu a zistil, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu. Táto
situácia nastáva skôr, ako je na majetok dlžníka vyhlásený konkurz. Účinky začatia konkurzného konania
zanikajú až zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania
pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku podľa § 20 ods. 5 zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
právoplatným uznesením súdu podľa § 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii o zrušení
konkurzu pre nedostatok majetku, ak súd zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu
pohľadávok proti podstate. Je to v prípade, ak sa až po vyhlásení konkurzu zistí, že majetok podliehajúci
konkurzu nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate. Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu
súd oznámi v Obchodnom vestníku podľa § 102 ods. 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
právoplatným uznesením súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
podľa § 13 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní. Odpis pohľadávok zahrnutých do daňových výdavkov sa
týka konkurzov vyhlásených alebo povolených pred 01. 01. 2006;
- právoplatným uznesením súdu o tom, že súd zrušil konkurz podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona
o konkurze a vyrovnaní z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu
správcu konkurznej podstaty. Odpis pohľadávok zahrnutých do daňových výdavkov sa týka
konkurzov vyhlásených alebo povolených pred 01. 01. 2006.

Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP môže vykonať aj daňovník, ktorý neprihlásil svoju
pohľadávku do konkurzu, a to v prípadoch, keď existuje právoplatné uznesenie súdu o:
-

zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu
konkurznej podstaty podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona o konkurze a vyrovnaní, alebo
zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate podľa
§ 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Príklad č. 1
Daňovník sa o vyhlásení konkurzu na svojho dlžníka nedozvedel včas, čo spôsobilo, že zmeškal 45 dňovú
základnú lehotu na prihlasovanie pohľadávok stanovenú v § 28 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
V súlade s uvedeným ustanovením prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi
musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd. Podľa § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený
v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Vzhľadom na uvedenú zmenu v § 28 zákona o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 01. 01. 2012 veriteľ
môže prihlasovať pohľadávky počas celého obdobia trvania konkurzu, a preto aj na daňové účely sa akceptuje
prihlásenie pohľadávky podané počas celého tohto obdobia, t. j. aj po základnej, 45 dňovej prihlasovacej
lehote.
V mesiaci máj 2012 daňovník v Obchodnom vestníku zistil, že konkurz na jeho dlžníka bol právoplatne zrušený
dňa 08. 05. 2012 pre nedostatok majetku podľa § 102 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pretože súd
zistil, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Na základe tohto dokladu
daňovník v mesiaci máj 2012 odpíše pohľadávku, čo bude zároveň daňovo uznaným nákladom podľa § 19 ods. 2
písm. h) bod 1 ZDP.
Vzhľadom na to, že zastavenie konkurzného konania, zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu ako aj zrušenie
konkurzu môže súd vykonať aj z iných dôvodov ako je vyššie uvedené, je potrebné vo výroku uznesenia súdu
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skúmať právny predpis, podľa ktorého bolo uznesenie vydané a tiež odôvodnenie vydaného uznesenia, pretože
daňovo účinný odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP je možný len v prípadoch, ktoré sú tu
taxatívne uvedené.
Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 ZDP, ak to vyplýva z výsledku konkurzného alebo
reštrukturalizačného konania
Po skončení konkurzu správca vypracuje konečný rozvrh výťažku, ktorého návrh zverejní v Obchodnom
vestníku spolu s lehotou na schválenie a doručí ho tiež členom veriteľského výboru. Ak výťažok zo speňaženia
všeobecnej podstaty postačoval len na úhradu pohľadávok proti podstate, uspokojenie pre nezabezpečených
veriteľov bude nulové. Správca vykoná konečný rozvrh ihneď po jeho schválení.
Ak výsledkom právoplatného uznesenia súdu je, že konkurzné konanie skončilo zrušením konkurzu po splnení
konečného rozvrhového výťažku a pohľadávka daňového subjektu nebola uhradená vôbec alebo bola z nej
uhradená iba časť, daňovník celú hodnotu pohľadávky alebo jej neuhradenú časť odpíše, čo bude zároveň
daňovo uznaným nákladom. Podmienkou však je, že daňový subjekt mal svoju pohľadávku riadne prihlásenú do
konkurzného konania, pretože ustanovenie § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 ZDP nedáva možnosť uznať za daňový
náklad odpis pohľadávky neprihlásenej do konkurzu, tak ako je to uvedené v bode 1 tohto ustanovenia ZDP.
Vzhľadom na zmenu v § 28 zákona o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 01. 01. 2012 môže veriteľ
prihlasovať pohľadávky počas celého obdobia trvania konkurzu, a preto sa aj na daňové účely akceptuje
prihlásenie pohľadávky podané počas celého tohto obdobia, t. j. aj po základnej, 45 dňovej prihlasovacej lehote.
Zverejnením oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku
zanikajú účinky konkurzu, ako aj funkcia veriteľského výboru a konečný rozvrh výťažku možno považovať za
definitívny na účely odpisu pohľadávky do daňových výdavkov.
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
V súlade s § 20 ods. 10 ZDP tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní
a reštrukturalizačnom konaní je daňovým výdavkom u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva,
a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok bez ich príslušenstva alebo obstarávacej ceny pohľadávok
prihlásených v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o povolení reštrukturalizácie.
Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní sú daňovými
výdavkami počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom boli pohľadávky v určenej lehote prihlásené.
Podľa právnej úpravy zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinnej od 01. 01. 2012 môže veriteľ prihlasovať
pohľadávky počas celého obdobia trvania konkurzu. V nadväznosti na uvedenú zmenu tvorba opravnej položky
k pohľadávke voči dlžníkovi v konkurznom konaní podľa § 20 ods. 10 ZDP bude uznaným daňovým výdavkom
v prípade, ak je pohľadávka, ku ktorej je táto opravná položka tvorená, prihlásená počas obdobia konkurzu, tzn.
aj po základnej, 45 dňovej prihlasovacej lehote.
Podľa § 17 ods. 28 písm. b) ZDP je daňovník povinný upraviť základ dane v prípade odpisu pohľadávky, ku
ktorej bola tvorená opravná položka, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ZDP. Pri tvorbe
opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní daňovník
postupuje podľa § 20 ods. 10 až 12 ZDP. Daňovník je preto povinný v zdaňovacom období, v ktorom dôjde
k odpisu pohľadávky, zvýšiť základ dane o sumu opravnej položky uznanej za daňový náklad a súčasne znížiť
základ dane o náklad podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP.
Podľa § 57 ods. 1 postupov účtovania zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z dôvodu vyradenia
pohľadávok z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným
zápisom v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok, resp. ak ide o zúčtovanie opravnej položky z dôvodu
úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku súvzťažným
zápisom v prospech účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam.
V nadväznosti na spôsob zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam z dôvodu vyradenia pohľadávok
z účtovníctva (§ 57 ods. 1 postupov účtovania), úpravu základu dane podľa § 17 ods. 28 písm. b) ZDP nie je
potrebné vykonať, ak je vplyv na základ dane neutrálny.
Reštrukturalizácia prebieha na základe reštrukturalizačného plánu (ďalej len „RP“), čo podľa § 132 ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácii je listina upravujúca vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej
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uvedených (ďalej len „účastník RP“), ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov RP, ktorí sú veriteľmi
prihlásených pohľadávok, prípadne akcionármi dlžníka. Po potvrdení RP súdom je tento záväzný pre všetkých
účastníkov RP.
Príklad č. 2
Daňovník nesledoval údaje zverejňované v Obchodnom vestníku, a preto sa nedozvedel včas, že na jeho dlžníka
bola dňa 02. 02. 2013 povolená reštrukturalizácia. Podľa § 118 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa
reštrukturalizácia považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku. Pohľadávka sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, čo upravuje § 121 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii. Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie, ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
Daňovník svoju pohľadávku v reštrukturalizácii neuplatnil vôbec. Dňa 10. 10. 2013 bolo v Obchodnom vestníku
zverejnené uznesenie o potvrdení RP, čo zároveň podľa § 155 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
znamená, že zverejnením uznesenia o potvrdení RP v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí riadne
a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi. Ak na základe
tohto dokladu daňovník odpísal pohľadávku v mesiaci október 2013, nebude to daňovo uznaný náklad podľa § 19
ods. 2 písm. h) bod 2 ZDP, pretože jeho pohľadávka nebola vôbec uplatnená v reštrukturalizácii, a preto nejde
o výsledok reštrukturalizačného konania.
Podľa § 153 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v uznesení o potvrdení RP súd rozhodne aj
o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. RP potvrdený
súdom sa nezverejňuje, ale tvorí súčasť súdneho spisu, do ktorého možno nazerať a robiť si z neho výpisy,
odpisy a fotokópie. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú účinky RP podľa § 155 zákona
o konkurze a reštrukturalizácii a zanikajú účinky začatia reštrukturalizačného konania. Nastupuje etapa
reštrukturalizácie mimo súdneho konania, a to etapa plnenia RP. Dlžník je viazaný povinnosťami podľa súdom
potvrdeného RP, pričom podlieha dohľadu v rámci dozornej správy len vtedy, ak tak určila záväzná časť RP
(§ 162 a nasl. zákona o konkurze a reštrukturalizácii).
Podľa § 155 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii zverejnením uznesenia o potvrdení RP v Obchodnom
vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať
tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na
majetok dlžníka.
Nesplnenie RP má za následok neúčinnosť RP voči účastníkovi RP vo vzťahu k dotknutej pohľadávke podľa
§ 159 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Následky neúčinnosti RP sú uvedené v § 161 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii. Individuálna neúčinnosť RP znamená, že RP stráca účinky len voči konkrétnej pohľadávke
konkrétneho veriteľa. Takýto veriteľ má potom právo, aby bola pohľadávka splnená v rozsahu, v akom bola táto
pohľadávka v reštrukturalizácii zistená a v pôvodnej lehote splatnosti. Zaniká tak účinok uvedený v § 138 ods. 2
zákona o konkurze a reštrukturalizácii, podľa ktorého sa príslušenstvo takejto pohľadávky považuje za
odpustené, a tak veriteľ pohľadávky má opäť právo na príslušenstvo predstavujúce úrok z omeškania zo zistenej
sumy pohľadávky vo výške podľa § 502 Obchodného zákonníka, a to za obdobie od začatia reštrukturalizačného
konania až do zaplatenia pohľadávky.
Zároveň to znamená, že účinky RP zostávajú zachované tak voči ostatným účastníkom RP (ostatným veriteľom),
ako aj voči neprihláseným pohľadávkam a neprihláseným zabezpečovacím právam, ktorých vymáhateľnosť
potvrdením RP zanikla.
Ak dlžník nesplnil riadne a včas voči veriteľovi pohľadávku vyplývajúcu mu z RP, tak nenastal dôvod na odpis
pohľadávky, ale veriteľ vyzve dlžníka na splnenie RP a po márnom uplynutí 30 dňovej lehoty od doručenia výzvy
začne s vymáhaním celej pohľadávky. Podľa § 161 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v prípade
neúčinnosti RP voči konkrétnej pohľadávke jedným z následkov neúčinnosti RP je, že ako exekučný titul na
vymoženie celej pohľadávky vrátane príslušenstva nie je potrebné získať ďalšie rozhodnutie súdu. Exekúciu je
možné viesť už na základe rozhodnutí súdu vydaných v reštrukturalizačnom konaní.
Právoplatné uznesenie o potvrdení RP súdom ešte nemôže byť považované za výsledok reštrukturalizačného
konania, na základe ktorého by daňovník ako veriteľ vykonal odpis pohľadávky vo výške pohľadávky alebo jej
časti, ktorá nie je zahrnutá v RP, podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 ZDP do daňových výdavkov v príslušnom
zdaňovacom období. Vzhľadom na ustanovenia § 159 ods. 1 a § 161 ods. 1 zákona o konkurze
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a reštrukturalizácii v prípade nesplnenia povinností z RP stáva sa tento vo vzťahu k dotknutej pohľadávke
neúčinným a dlžník je povinný plniť pôvodnú pohľadávku veriteľa (v rozsahu, v akom bola prihlásená) alebo
vyhlásiť konkurz, kedy veritelia prihlasujú pôvodnú výšku pohľadávok, nemôže nastať odpis pohľadávky vo
výške, ktorá nie je zahrnutá v RP, už v momente potvrdenia RP súdom.
Veriteľ uplatní odpis neuhradenej časti pohľadávky na základe súdom potvrdeného RP v zdaňovacom
období, v ktorom dlžník splnil riadne a včas voči veriteľovi pohľadávku (časť prihlásenej pohľadávky)
vyplývajúcu mu z RP.
Príklad č. 3
Daňovník ako veriteľ v roku 2013 v lehote podľa § 121 zákona o konkurze a reštrukturalizácii prihlásil svoju
pohľadávku voči dlžníkovi v reštrukturalizácii v menovitej hodnote 100 €. K pohľadávke bola vytvorená opravná
položka, ktorá v súlade s § 20 ods. 10 ZDP je považovaná za daňový výdavok. Dňa 15. 12. 2013 bolo
v Obchodnom vestníku zverejnené uznesenie o potvrdení RP, v ktorom bolo potvrdené 50 % plnenie prihlásenej
pohľadávky. Na základe uvedenej skutočnosti došlo k zúčtovaniu opravnej položky (391/547) v sume 50 €, ktorá
je súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom. Pohľadávka bola v sume 50 € uhradená v roku 2014. Po
splnení RP nasleduje zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku (pohľadávky) z účtovníctva, ktoré
sa podľa § 18 ods.13 postupov účtovania účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných
položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku (391/311). Po uplatnení § 17 ods. 28
písm. b) ZDP je vplyv na základ dane neutrálny.
Vplyv účtovania na základ dane (daňové posúdenie) je uvedený v tabuľke:
Postup účtovania tvorby opravnej položky a odpisu pohľadávky voči dlžníkovi v reštrukturalizácii:
Účtovný prípad
Vznik pohľadávky - fakturácia
Vyhlásenie reštrukturalizácie - tvorba OP
Zverejnenie RP – aktualizácia OP (podľa RP
dôjde k plneniu pohľadávky vo výške 50)
Plnenie RP – úhrada pohľadávky vo výške
podľa RP
Vyradenie pohľadávky

Suma
100
100

MD
311
547

D
6xx
391

Daňové posúdenie
zdaniteľný výnos
§ 20 ods. 10 ZDP
úprava ZD v súlade
s účtovníctvom

50

391

547

50

221

311

-

50

391

311

§ 17 ods. 28 písm. b) ZDP

Použité skratky: OP – opravná položka, ZD – základ dane

Poznámka: Postup účtovania a následného posúdenia z hľadiska ZDP vychádza aj zo skutočnosti, že v prípade nesplnenia
RP a následnej neúčinnosti RP voči konkrétnej pohľadávke, má veriteľ právo na plnenie pohľadávky v pôvodnej výške
a v súlade s tým „dotvorí“ opravnú položku k pohľadávke v súlade s § 20 ods. 14 ZDP.

2. 2 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP
Podmienkou na daňovo účinný odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP, ak dlžník zomrel je
skutočnosť, že pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka, čo musí daňovník
preukázať.
V ZDP nie je uvedené, akým spôsobom má daňovník preukázať túto skutočnosť, pretože existuje niekoľko
možností vymáhania pohľadávky a vždy to záleží od konkrétneho prípadu dedičského konania.
Konanie o dedičstve je upravené v ustanoveniach § 175a a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, t. j. zákona
č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“). Podľa § 175m OSP súd zistí poručiteľov majetok
a jeho dlhy a vykoná súpis aktív a pasív.
Ak poručiteľ nezanechal majetok, súd konanie zastaví podľa § 175h ods. 1 OSP. Ak poručiteľ zanechal majetok
nepatrnej hodnoty, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb a konanie zastaví podľa § 175h ods. 2
OSP.
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Príklad č. 4
Obchodná spoločnosť zistila, že jej dlžník zomrel. Svoju pohľadávku si chcela prihlásiť do dedičského konania,
ale zistila, že dedičské konanie už bolo zastavené z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok. Preto spoločnosť
pohľadávku odpísala. V tomto prípade je splnená podmienka uvedená v § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP, a to
z dôvodu, že pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka, preto účtovný odpis
pohľadávky bude zároveň uznaným daňovým nákladom.
Ak súd zistí poručiteľov majetok a jeho dlhy, tak na návrh dedičov vydá uznesenie podľa § 175n OSP, v ktorom
vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí a poučí ich o tom, že dedičia
nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky včas neoznámili, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných
veriteľov vyčerpaná cena dedičstva, ktoré dedičia nadobudli.
Na uznanie odpisu pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP nestačí iba skutočnosť, že dlžník zomrel,
ale daňovník musí preukázať, že pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
pričom využil všetky dostupné prostriedky a možnosti vymáhania.
Príklad č. 5
Obchodná spoločnosť zistila, že jej dlžník zomrel. Svoju pohľadávku neprihlásila do dedičského konania
a dedičské konanie nebolo zastavené z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok. Dedičstvo bolo predĺžené,
a preto súd nariadil likvidáciu dedičstva. Spoločnosť nestihla v lehote určenej súdom oznámiť súdu svoju
pohľadávku. Právoplatným skončením likvidácie zanikla táto pohľadávka spoločnosti proti dedičom jej dlžníka
a nemôže sa jej domáhať už ani žalobou na súde. Preto spoločnosť pohľadávku odpísala. V tomto prípade nie je
splnená podmienka uvedená v § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP, t. j. pohľadávka nemohla byť uspokojená ani
vymáhaním od dedičov dlžníka, preto účtovný odpis pohľadávky nebude uznaným daňovým nákladom.
Ak je dedičstvo predĺžené a ak nedôjde k dohode účastníkov dedičského konania podľa § 175p OSP o tom, že
predĺžené dedičstvo sa prenechá veriteľom na úhradu dlhov, môže súd uznesením podľa § 175t OSP nariadiť
likvidáciu dedičstva. Odpis prihlásených pohľadávok, ktoré neboli uspokojené po právoplatnom skončení
likvidácie dedičstva, je tiež uznaným daňovým nákladom podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP.
Podľa ustanovenia § 175y ods. 2 OSP okrem prípadu, keď sa vykonala likvidácia dedičstva, nebráni uznesenie
súdu tomu, kto nebol účastníkom konania o dedičstve, z ktorého uznesenie vzišlo, aby sa domáhal svojho práva
žalobou. Aj to je dôvodom, prečo na uznanie odpisu pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 3 ZDP musí
daňovník preukázať, že pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka, pričom využil
všetky dostupné prostriedky a možnosti vymáhania.

2. 3 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) body 4 a 5 ZDP
Exekučné konanie je upravené v zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný
poriadok“).
Na výkon rozhodnutia a exekučné konanie sa používajú aj ustanovenia OSP v súlade s § 251 ods. 4 OSP,
pričom sa rozhoduje vždy uznesením súdu. Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné
rozhodnutie, oprávnený môže podať podľa § 251 ods. 1 OSP návrh na vykonanie exekúcie podľa exekučného
poriadku.
Z týchto osobitných predpisov sú aplikované v ZDP len určité prípady zastavenia exekúcie alebo výkonu
rozhodnutia súdom, kedy je možné zaúčtovaný odpis pohľadávky na základe takéhoto právoplatného rozhodnutia
súdu uznať za daňový výdavok.
Podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 4 ZDP možno zahrnúť do daňových výdavkov odpis pohľadávky v prípade, ak
daňový subjekt disponuje právoplatným rozhodnutím súdu o tom, že exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd
zastavil z dôvodu, že po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom na exekúciu alebo výkon rozhodnutia, zaniklo
ním priznané právo. Exekúciu súd zastaví z takéhoto dôvodu vydaním rozhodnutia podľa § 57 ods. 1 písm. f)
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Exekučného poriadku. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie podľa § 58 ods. 5 Exekučného poriadku.
Rovnako sa postupuje, ak súd zastaví výkon rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. d) OSP z dôvodu, že po
vydaní rozhodnutia zaniklo ním priznané právo.
Poznámka:
Exekučným titulom v súlade s § 41 ods. 1 Exekučného poriadku je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo,
zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Takto priznané právo môže zaniknúť napríklad premlčaním.

Podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 5 ZDP je daňovo účinný odpis pohľadávky aj v prípade, keď daňovník preukáže
právoplatným rozhodnutím súdu skutočnosť, že súd výkon rozhodnutia zastavil z dôvodu, že priebeh výkonu
rozhodnutia ukazoval, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok
dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania.
Exekúciu súd zastaví rozhodnutím podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, ak majetok povinného
(dlžníka) nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Proti takémuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie podľa § 58 ods.
5 Exekučného poriadku. Rovnako sa postupuje, ak súd zastaví výkon rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. c)
OSP z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí ani na
krytie jeho trov.
Ak daňovník eviduje niekoľko pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi a pri vymáhaní jednej z týchto pohľadávok
nastali skutočnosti oprávňujúce daňovníka na daňovo účinný odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 5
ZDP, ustanovenie umožňuje daňovo účinný odpis aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči
tomu istému dlžníkovi.
Príklad č. 6
Daňovník disponuje v roku 2013 rozhodnutím súdu, podľa ktorého súd exekúciu zastavil podľa § 57 ods. 1 písm.
c) exekučného poriadku, podľa ktorého súd exekúciu zastaví, ak zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej
vykonanie. Je možné uznať odpis pohľadávky na základe dôvodu uvedeného v rozhodnutí súdu za daňový
výdavok?
Pri vykonávaní exekučnej činnosti súdny exekútor vyhľadáva a zaisťuje postihnuteľný majetok povinného, pričom
v priebehu tejto činnosti môžu vzniknúť rôzne dôvody pre zastavenie exekúcie. Dôvody zastavenia exekúcie
podľa konkrétneho ustanovenia § 57 exekučného poriadku uvádza exekútor v návrhu na zastavenie exekúcie
podaného súdu. Ak exekútor zistí, že povinný nemá žiaden majetok, podáva návrh na zastavenie exekúcie podľa
§ 57 ods. 1 písm. h) exekučného poriadku. Dôvod zastavenia exekúcie uvedený v rozhodnutí súdu musí byť
jednoznačný a musí zodpovedať dôvodom uvedeným v § 19 ods. 2 písm. h) body 4 a 5 ZDP. Z uvedeného
vyplýva, že veriteľ nemôže zahrnúť do daňových výdavkov odpis pohľadávky, ak v rozhodnutí súdu je ako dôvod
zastavenia exekúcie uvedený § 57 ods. 1 písm. c) exekučného poriadku. Uvedený stav platí od 01. 01. 2007,
pretože zákonom č. 688/2007 Z. z., ktorým bol novelizovaný ZDP, bol z § 19 ods. 2 písm. h) bod 4 ZDP
vypustený dôvod odpisu pohľadávky „na návrh oprávneného“.
Poznámka: Do 31. 07. 2011 mali možnosť banky, pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka Slovenskej
republiky zahrnúť do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 6 ZDP odpis pohľadávky, na ktorú bolo možné
tvoriť opravnú položku vo výške 100 % v nadväznosti na § 20 ods. 17 a 19 ZDP. Zákonom č. 250/2011 Z. z. účinným od 01.
08. 2011 bol bod 6 z § 19 ods. 2 písm. h) ZDP vypustený.

2. 4 Zdaňovacie obdobie, v ktorom je odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP uplatnený ako
daňový výdavok
Pri určení zdaňovacieho obdobia, v ktorom bude odpis pohľadávky uplatnený ako daňový výdavok, je potrebné
vychádzať v prvom rade z účtovných predpisov. Podľa § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka účtuje
a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať,
účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. Zároveň je potrebné postupovať
aj podľa § 2 písm. j) a k) ZDP, kde je tiež stanovená časová a vecná súvislosť pri zistení základu dane alebo
daňovej straty.
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Za deň uskutočnenia účtovného prípadu v prípade odpisu pohľadávky možno považovať deň zistenia ďalších
skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov, čo je v súlade s § 2 ods. 1 postupov účtovania. V prípadoch
odpisu pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 až 5 ZDP to znamená, že účtovný odpis pohľadávky by sa
mal správne uskutočniť v tom účtovnom a zdaňovacom období, kedy nastala právoplatnosť dokladov (uznesení
súdov), ktorými sa preukazuje odpis pohľadávky.
Stáva sa, že daňovník (veriteľ) sa neskoro dozvie o skutočnostiach umožňujúcich odpis pohľadávky. Napríklad
daňovník zistí, že právoplatným uznesením súdu bol už v uplynulom účtovnom a zdaňovacom období zrušený
konkurz pre nedostatok majetku vyhlásený na jeho dlžníka, pretože súd zistil, že majetok úpadcu (dlžníka)
nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate. V takomto prípade účtovná jednotka odpis pohľadávky
zaúčtuje a vykáže ako opravu chýb minulých účtovných období až v tom účtovnom období, kedy tieto skutočnosti
zistila. Podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 ZDP je takýto odpis pohľadávky daňovo účinný, pretože daňový subjekt
túto skutočnosť preukáže právoplatným uznesením súdu zverejnenom v Obchodnom vestníku. V súlade s § 17
ods. 15 ZDP daňovník by mal v takomto prípade podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie,
s ktorým vecne a časovo súvisí právoplatnosť dokladov, ktorými preukazuje daňovo účinný odpis pohľadávky.
Keďže sa ale jedná o prípad, kedy daňovník vo vecne a časovo príslušnom zdaňovacom období zahrnul do
výsledku hospodárenia nižšie náklady, ako mu to vyplývalo z účtovných predpisov, môže využiť ustanovenie
§ 17 ods. 29 ZDP, čo znamená, že dodatočné daňové priznanie nepodá. Odpis pohľadávky ako daňový náklad je
súčasťou základu dane v zdaňovacom období, v ktorom je o ňom účtované ako o oprave chýb minulých
účtovných období. Ak oprava chýb je účtovaná priamo do nákladov, daňovník ponechá tento náklad v základe
dane, nepredstavuje položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia v daňovom priznaní. Ak oprava chýb je účtovaná
na účet nerozdelený zisk minulých rokov, daňovník odpis pohľadávky uplatní vo forme položky znižujúcej
výsledok hospodárenia v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom je o oprave chyby účtované.
Daňovník môže postup podľa § 17 ods. 29 ZDP uplatniť len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie obdobie nezaniklo
právo na vyrubenie dane podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení
neskorších predpisov.

3. oddiel

Pôsobnosť ustanovenia § 19 ods. 2 písm. i) ZDP z hľadiska daňovníka a druhu pohľadávky

Podľa § 19 ods. 2 písm. i) ZDP sa posudzuje zaúčtovaný odpis pohľadávky u daňovníka zisťujúceho základ
dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP, teda vzťahuje sa na daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva alebo daňovníkov, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa
medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ak sú súčasne splnené všetky tri podmienky uvedené
v citovanom ustanovení.
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva alebo daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods.
10 a 11 ZDP, môže uplatniť odpis pohľadávky po splnení podmienok uvedených v § 19 ods. 2 písm. i) bod 2 a 3
ZDP.
Odpis pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. i) ZDP sa vzťahuje len na pohľadávky v menovitej hodnote
alebo jej nesplatenej časti a do základu dane sa zahrnie po splnení identických podmienok uvedených v § 19
ods. 2 písm. r) ZDP (viď 4. oddiel). Ustanovenie sa nevzťahuje na pohľadávky nadobudnuté postúpením a na
pohľadávky, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi v nadväznosti na § 20 ods.
15 ZDP, podľa ktorého sa ustanovenia § 20 ods. 4, 6, 14 a 17 ZDP o tvorbe opravných položiek ako daňových
výdavkov nepoužijú na takéto pohľadávky.

3. 1 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. i) ZDP u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného
účtovníctva
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Podľa § 19 ods. 2 písm. i) ZDP daňovým výdavkom, ktorý možno uplatniť v rozsahu a za podmienok
ustanovených v tomto zákone je výdavok (náklad) vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej
nesplatenej časti, ak ide o pohľadávku, ktorá súčasne spĺňa tri podmienky:
1. k tejto pohľadávke je možné tvoriť opravnú položku podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo
§ 20 ods. 14 písm. b) ZDP,
2. menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu 332 eur,
3. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odpisu pohľadávky, celková hodnota
pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nepresahuje sumu 332 eur.
Splnenie prvej podmienky
Podľa § 19 ods. 2 písm. i) 1. bodu ZDP podmienkou pre daňový odpis pohľadávky je možnosť tvorby opravnej
položky k tejto pohľadávke podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo § 20 ods. 14 písm. b) ZDP.
Tvorbu opravnej položky k pohľadávke môžu podľa § 20 ods. 4 ZDP zahrnúť do daňových výdavkov banky
a pobočky zahraničných bánk zriadené podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky zriadená
podľa zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke v znení neskorších predpisov, a to až do výšky
pohľadávky z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpečenia.
Tvorbu opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí môžu
podľa § 20 ods. 14 ZDP zahrnúť do výdavkov ostatní daňovníci, ak pohľadávka bola v predchádzajúcom období
zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Daňovník, ktorý poskytuje 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, môže zahrnúť do daňových výdavkov aj opravnú položku na istinu (nezahrnutú do príjmov) a úrok
zahrnutý do príjmov.
Výška daňovej opravnej položky je ďalej limitovaná dobou, ktorá uplynula od splatnosti pohľadávky. V oboch
ustanoveniach (§ 20 ods. 4 a ods. 14 ZDP) je podľa písm. b) táto doba od 01. 01. 2010 stanovená na viac ako
720 dní (do 31. 12. 2009 viac ako 24 mesiacov), keď opravnú položku je do daňových výdavkov možné zahrnúť:
a) v prípade § 20 ods. 4 ZDP najviac do výšky 50 % nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou
zabezpečenia,
b) v prípade § 20 ods. 14 ZDP najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej
časti bez príslušenstva.
Pohľadávka sa javí riziková už tým, že napriek jej nízkej hodnote nebola dlžníkom zaplatená, aj keď od jej
splatnosti už uplynulo viac ako 720 dní a daňovník nepredpokladá v budúcnosti jej úhradu.
Príklad č. 7
Spoločnosť A dodala spoločnosti B dňa 12. 06. 2011 tovar v hodnote 300 € so stanoveným dátumom splatnosti
pohľadávky 19. 06. 2011. Opravnú položku najviac vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky (150 €) mohla
spoločnosť A daňovo uplatniť najskôr po 08. 06. 2013. Po tomto dátume by s prihliadnutím na splnenie ostatných
podmienok mohla spoločnosť uplatniť odpis pohľadávky zaúčtovaním jej hodnoty (300 €) v nákladoch.
Pre daňovo účinný odpis pohľadávky vo výške 100 % nemusí byť k danej pohľadávke vytvorená opravná
položka. Je postačujúce, ak v momente odpisu pohľadávky uplynula od splatnosti doba dlhšia ako 720 dní a
k pohľadávke je možné tvoriť opravnú položku vo výške 50 % jej menovitej hodnoty.
Splnenie druhej podmienky
Podľa § 19 ods. 2 písm. i) 2. bodu ZDP menovitá hodnota pohľadávky nesmie presiahnuť sumu 332 eur, teda
môže byť rovná alebo nižšia ako zákonom stanovený limit. Ustanovenie neumožňuje odpisovať zostatok
akejkoľvek pohľadávky, ale iba pohľadávky v menovitej hodnote nepresahujúcej 332 eur alebo jej nesplatenej
časti. Zámerom ustanovenia nebola možnosť odpisovania neuhradených zostatkov akýchkoľvek pohľadávok, ale
pohľadávok nízkej hodnoty, prípadne ich neuhradených zostatkov. Pre splnenie podmienky je rozhodujúce, aby
bola pôvodná hodnota pohľadávky do tohto limitu.
Príklad č. 8
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Spoločnosť A dodala dňa 01. 03. 2012 tovar spoločnosti B, pričom spoločnosti A vznikla pohľadávka v menovitej
hodnote 1 000 € so splatnosťou 14. 03. 2012. Dňa 30. 06. 2012 došlo zo strany spoločnosti B k čiastočnej
úhrade tejto pohľadávky vo výške 700 €. Napriek tomu, že nesplatená časť pohľadávky predstavuje hodnotu 300
€ (menej ako 332 €), nemôže spoločnosť A pristúpiť k daňovému odpisu podľa § 19 ods. 2 písm. i) ZDP ani po
uplynutí 720 dní od splatnosti z dôvodu, že menovitá hodnota pôvodnej pohľadávky predstavovala sumu 1 000 €
(viac ako 332 €).
Príklad č. 9
Daňovník eviduje pohľadávku v menovitej hodnote 800 €, pričom v účtovníctve zaúčtuje jej odpis.
Prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov zvýši výsledok hospodárenia o nedaňový odpis 468 € a
332 € ponechá v základe dane ako daňový odpis. Postupoval daňovník správne?
Daňovník nemôže pristúpiť k daňovému odpisu pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. i) ZDP vo výške 332 €,
nakoľko menovitá hodnota tejto pohľadávky predstavuje sumu 800 €, nie sumu do 332 €. Za nedaňový výdavok
bude v tomto prípade považovaná celá suma zaúčtovaná ako odpis pohľadávky, t. j. suma 800 €.
Splnenie tretej podmienky
Podľa § 19 ods. 2 písm. i) 3. bodu ZDP celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nesmie
presiahnuť sumu 332 eur k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odpisu pohľadávky. Do
celkovej hodnoty pohľadávok k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia sa započítajú všetky pohľadávky voči
tomu istému dlžníkovi, vrátane tých, u ktorých došlo v priebehu zdaňovacieho obdobia k ich účtovnému odpisu
(účtovný stav pohľadávok v účtovníctve voči tomuto dlžníkovi k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia
nepresahuje sumu 332 eur). To znamená, na účely zníženia základu dane odpis pohľadávok, ktoré jednotlivo
spĺňajú prvú a druhú podmienku, ak nie je súčasne splnená tretia podmienka, nebude daňovo účinný.
Príklad č. 10
Spoločnosť A evidovala vo svojom účtovníctve od roku 2011 pohľadávky voči spoločnosti B v menovitej hodnote
100 € a v menovitej hodnote 200 €, obidve s dátumom splatnosti v roku 2011, ktoré v priebehu zdaňovacieho
obdobia roku 2013 odpísala, keďže od splatnosti oboch pohľadávok uplynulo viac ako 720 dní a tiež bola splnená
podmienka, že pohľadávky nepresiahli jednotlivo hodnotu 332 €. K 31. 12. 2013 spoločnosť A zistila, že voči
spoločnosti B eviduje ešte jednu neuhradenú pohľadávku v hodnote 500 € so splatnosťou v máji 2013.
Spoločnosť A nemôže účtovne odpísané pohľadávky zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2013 podľa § 19
ods. 2 písm. i) ZDP, pretože celková suma pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi ku koncu zdaňovacieho
obdobia (800 €) presiahla sumu 332 €.
Ak by sa spoločnosť A rozhodla, že v prípade pohľadávky v hodnote 500 €, ktorú má voči dlžníkovi B pristúpi
pred koncom zdaňovacieho obdobia k jej nedaňovému odpisu (na ťarchu účtu 546 - Odpis pohľadávky), stav
pohľadávok v účtovníctve voči tomu istému dlžníkovi k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia roku 2013 by bol
nižší ako 332 €. Vzhľadom na to, že aj v tomto prípade by celková hodnota pohľadávok voči tomu istému
dlžníkovi k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia presiahla sumu 332 €, nebola by splnená tretia podmienka,
spoločnosť A nemôže účtovne odpísané pohľadávky zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2013 podľa § 19
ods. 2 písm. i) ZDP.
Ak pohľadávka spĺňa ku koncu zdaňovacieho obdobia súčasne všetky tri podmienky uvedené v § 19 ods. 2
písm. i) ZDP, daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva môže priamo účtovať o jej odpise v účtovníctve
a súčasne odpis takejto pohľadávky je daňovo uznaným výdavkom.
Poznámka: Do 31. 12. 2007 bolo podľa tohto ustanovenia možné odpísať nielen pohľadávku v menovitej hodnote, ale aj
v obstarávacej cene do výšky 1 000 Sk a príslušenstvo k takejto pohľadávke bolo daňovým výdavkom len ak bolo zahrnuté
do základu dane podľa § 17 ods. 19 ZDP. Od 01. 01. 2008 bolo možné zahrnúť do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2
písm. i) ZDP len odpis pohľadávky v menovitej hodnote do limitu 10 000 Sk, ktorá po prechode Slovenskej republiky na
menu euro od 01. 01. 2009 bola prepočítaná na sumu 331,94 € (s účinnosťou od 01. 01. 2014 je suma zaokrúhlená na
332 €).

3. 2 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. i) ZDP u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého
účtovníctva
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V súlade s § 17 ods. 8 písm. a) a c) ZDP základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý účtuje
v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 ZDP v zdaňovacom
období, v ktorom dôjde k skončeniu podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu sa upraví
(zvýši) okrem iného aj o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok
uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 až 5 a v § 19 ods. 2 písm. i) ZDP.
V súlade s § 17 ods. 12 písm. b) ZDP základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý účtuje v sústave
jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP sa pri vyradení
pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie zvýši o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo
pri pohľadávke nadobudnutej postúpením o sumu vo výške obstarávacej ceny pohľadávky okrem pohľadávok
uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a v § 19 ods. 2 písm. i) ZDP.
Daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu
podľa § 6 ods. 11 ZDP, netvorí k pohľadávke opravnú položku podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo ods. 14 písm. b)
ZDP, preto nie je potrebné sledovať splnenie podmienky uvedenej v § 19 ods. 2 písm. i) v prvom bode ZDP. Pri
odpise predmetných pohľadávok do daňových výdavkov stačí u týchto daňovníkov splniť súčasne druhú a tretiu
podmienku (menovitá hodnota pohľadávky do 332 € a celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi
nesmie presiahnuť sumu 332 € k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia). Účelom ustanovenia je zjednodušiť
administratívu daňovníka z pohľadu efektivity vynaložených výdavkov v súvislosti s vymáhaním menovitej
hodnoty pohľadávky, ktorá nepresahuje 332 €.

4. oddiel Pôsobnosť ustanovenia 19 ods. 2 písm. r) ZDP z hľadiska daňovníka a druhu pohľadávky
Zákonom č. 621/2007 Z. z. bolo s účinnosťou od 01. 01. 2008 do ZDP doplnené ustanovenie § 19 ods. 2 písm. r).
Podľa uvedeného ustanovenia sa posudzuje zaúčtovaný odpis pohľadávky u daňovníka zisťujúceho základ dane
podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP, teda vzťahuje sa na daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva alebo daňovníkov, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa
medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo. Odpis pohľadávky je daňovým výdavkom do výšky
opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo ods. 14 ZDP. V súlade s § 20
ods. 3 ZDP zásady pre tvorbu, čerpanie a rozpustenie opravných položiek stanovuje platná účtovná legislatíva.
Z hľadiska druhu pohľadávok ustanovenie § 19 ods. 2 písm. r) ZDP sa vzťahuje u daňovníkov (s výnimkou bánk),
iba na odpis pohľadávok v menovitej hodnote bez príslušenstva s odkazom na znenie ustanovenia § 20 ods.
14 ZDP. Pri zahrnutí pohľadávok do daňových výdavkov sa posudzujú aj ďalšie okolnosti, ktorými sú:




dátum vzniku pohľadávky - pohľadávka vzniká na strane veriteľa ako dôsledok vzniku záväzku na strane
dlžníka z určitého právneho dôvodu; za vznik pohľadávky sa považuje moment povinnosti účtovať o nej
v súlade so zákonom o účtovníctve;
dátum splatnosti pohľadávky – splatnosť je vyjadrená dobou, v ktorej má byť pohľadávka splatená alebo
záväzok uhradený;
uplynutie určenej doby splatnosti pohľadávky – obdobie, v ktorom má byť pohľadávka uspokojená sa
nazýva lehota splatnosti a je dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom.

Ak dôjde medzi veriteľom a dlžníkom k písomnej dohode o určení novej lehoty splatnosti pred uplynutím alebo
po uplynutí pôvodnej lehoty splatnosti, na účely úpravy základu dane podľa § 19 ods. 2 písm. r) a § 20 ods. 14
ZDP sa počíta pôvodná lehota splatnosti aj napriek skutočnosti, že Obchodný zákonník neobsahuje ustanovenie,
ktoré by zmluvným stranám zakazovalo dohodou meniť lehotu splatnosti.


pohľadávka musí byť zahrnutá do zdaniteľných príjmov – podľa § 2 písm. h) ZDP zdaniteľným príjmom
je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej
zmluvy.
4. 1 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP v bankách
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Banky, pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 4 až
7 ZDP tvoria opravné položky k pohľadávkam z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou
zabezpečenia v zmysle medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo. Opravné položky sa tvoria do
výšky pohľadávky, ktorej súčasťou nie je úrok z omeškania nezahrnutý do základu dane a úrok nezahrnutý do
príjmov podľa § 20 ods. 5 ZDP. Ak súčasťou pohľadávky je úrok z omeškania a úrok nezahrnutý do príjmov,
tvorba opravnej položky k tejto súčasti pohľadávky nie je uznaným daňovým výdavkom podľa tohto ustanovenia.
Ak od splatnosti pohľadávky, na ktorú je tvorená opravná položka, uplynula doba dlhšia ako 360 dní, daňovým
výdavkom je tvorba opravnej položky do výšky 20 % z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou
zabezpečenia.
Ak od splatnosti pohľadávky, na ktorú je tvorená opravná položka, uplynula doba dlhšia ako 720 dní, daňovým
výdavkom je tvorba opravnej položky do výšky 50 % z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou
zabezpečenia.
Ak od splatnosti pohľadávky, na ktorú je tvorená opravná položka, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní, daňovým
výdavkom je tvorba opravnej položky do výšky 100 % z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou
zabezpečenia.
Ak pohľadávky splnia podmienky pre tvorbu opravnej položky podľa kritérií uvedených v § 20 ods. 4 ZDP, môžu
banky, pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka uplatniť odpis pohľadávok do základu dane v
súlade s § 19 ods. 2 písm. r) ZDP.
Príklad č. 11
Banka eviduje pohľadávku z nesplateného úveru, ktorý nie je krytý hodnotou zabezpečenia v menovitej hodnote
5 000 € so splatnosťou 12. 09. 2011. K 31. 12. 2013 uplynula od splatnosti pohľadávky doba dlhšia ako 720 dní.
Banka môže vytvorenú opravnú položku v účtovníctve vo výške 50 % zahrnúť podľa § 20 ods. 4 písm. b) ZDP do
daňových výdavkov a za predpokladu, že úver nebude splatený ani v roku 2014, zahrnie v roku 2014 do
daňových výdavkov opravnú položku vo výške zvyšných 50 % k pohľadávke z nesplateného úveru, ktorá nie je
krytá hodnotou zabezpečenia.
Ak by sa banka rozhodla vyradiť celú pohľadávku z účtovníctva jej odpísaním už v roku 2013, podľa § 19 ods. 2
písm. r) ZDP by bol účtovný odpis pohľadávky uznaným daňovým výdavkom len vo výške 50 %, pretože
pohľadávka splnila podmienku pre tvorbu opravnej položky v roku 2013 podľa § 20 ods. 4 písm. b) ZDP len vo
výške 50 %. Zvyšných 50 % pohľadávky už nebude v roku 2014 uznaným daňovým výdavkom, pretože
pohľadávka bola vo výške 100 % odpísaná v účtovníctve už v roku 2013.

4. 2 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP v zdravotných poisťovniach
Zákonom č. 250/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach,
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“), účinným od 01. 08. 2011 bol
v článku IV. novelizovaný aj ZDP.
Podľa § 20 ods. 17 ZDP z opravných položiek vytváraných zdravotnými poisťovňami (§ 2 zákona č. 581/2004
Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou poisťovňou a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
je daňovým výdavkom tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo
čiastočne nezaplatí, a ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov vo výške a za podmienok ustanovených
v § 20 ods. 14 ZDP. Podľa § 20 ods. 19 ZDP medzi daňové výdavky nie je možné zahrnúť tvorbu opravnej
položky k pohľadávke, ktorá predstavuje výnosy z verejného zdravotného poistenia oslobodené od dane podľa
§ 13 ods. 2 písm. i) ZDP. Podľa § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z., ak zdravotná poisťovňa súčasne
vykonáva verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie, musí viesť v účtovníctve oddelenú
analytickú evidenciu samostatne pre jednotlivé poistné druhy tak, aby sa náklady a výnosy a výsledok
hospodárenia viedli oddelene pre verejné zdravotné poistenie a osobitne pre individuálne zdravotné poistenie.
V nadväznosti na § 20 ods. 19 ZDP k pohľadávkam vzťahujúcim sa k výnosom z verejného zdravotného
poistenia oslobodeným od dane podľa podmienok uvedených v § 13 ods. 2 písm. i) ZDP nemôžu zdravotné
poisťovne uplatniť daňové výdavky vo forme opravných položiek a následne nie je možné uplatniť ani odpis
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týchto pohľadávok do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP. Zdravotným poisťovniam sa však
ponecháva možnosť tvoriť opravné položky k pohľadávkam zahrnutým do zdaniteľných príjmov za rovnakých
podmienok, ako iným daňovníkom podľa § 20 ods. 14 ZDP, a tým aj možnosť odpísať takéto pohľadávky do
daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP. Zdaňovacím obdobím zdravotných poisťovní je kalendárny
rok, ustanovenia § 20 ods. 17 a 19 ZDP vzhľadom na neexistenciu prechodných ustanovení sa uplatnili prvýkrát
pri vyčíslení základu dane alebo daňovej straty už za rok 2011.

4. 3 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP u ostatných daňovníkov
Do základu dane sa odpis pohľadávky v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. r) ZDP môže zahrnúť v prípade,
ak predmetná pohľadávka splní súčasne všetky podmienky pre tvorbu opravnej položky podľa § 20 ods. 14 ZDP.
Odpis pohľadávky do daňových výdavkov nie je podmienený tvorbou opravnej položky v účtovníctve, dôležité je
hypotetické splnenie všetkých podmienok na uznanie opravnej položky k pohľadávke za daňový výdavok, ktoré
sú uvedené v § 20 ods. 14 ZDP:


pohľadávka musí byť zahrnutá do zdaniteľných príjmov;

Pohľadávka ocenená v menovitej hodnote je zahrnutá do zdaniteľných príjmov, ak je v čase vzniku zaúčtovaná
súvzťažne v prospech účtov účtovej triedy 6 – Výnosy, s výnimkou pohľadávok zaúčtovaných do výnosov,
u ktorých sa podľa § 17 ods. 19 ZDP vyžaduje povinnosť skutočného prijatia úhrady pre účely ich zahrnutia do
základu dane (zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením
pohľadávky, kompenzačné platby vyplácané podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach a úroky z omeškania). Zriedkavo sa v praxi vyskytujú prípady, keď pohľadávka nie je účtovaná do
výnosov, napr. účtovanie o prijatom dobropise MD 518 - Ostatné služby /D 321 - Dodávatelia a jeho
preúčtovanie MD 315 - Ostatné pohľadávky /D 321- Dodávatelia. Podľa nášho názoru aj v tomto prípade je
splnená podmienka zahrnutia pohľadávky do zdaniteľných príjmov, pretože sa prejaví v účtovníctve znížením
nákladov a následne zvýšením výsledku hospodárenia.
Na druhej strane pohľadávky charakteru poskytnutých pôžičiek, úverov, záloh, predpísaných náhrad, pohľadávky
nadobudnuté postúpením, pohľadávky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti, dedením, darovaním,
pohľadávky nadobudnuté právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie nie sú zahrnuté do
zdaniteľných príjmov a ich prípadný odpis v účtovníctve a zahrnutie do základu dane nie je možné posudzovať
podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP.
Príklad č. 12
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva eviduje pohľadávku v menovitej hodnote charakteru úroku z
omeškania voči obchodnému partnerovi vo výške 750 € z júna 2011. Odpis pohľadávky nespĺňa podmienky pre
uznanie opravnej položky za daňový výdavok podľa § 20 ods. 14 ZDP, pretože v roku vzniku pohľadávky
zaúčtovaný výnos z neuhradenej pohľadávky znižoval výsledok hospodárenia podľa § 17 ods. 19 ZDP
(pohľadávka nebola zahrnutá do zdaniteľných príjmov). Odpis pohľadávky nie je možné posudzovať podľa § 19
ods. 2 písm. r) ZDP.


pohľadávka musí byť riziková;
Za „rizikovú pohľadávku“ sa považuje pohľadávka, u ktorej je riziko, že ju dlžník sčasti alebo úplne neuhradí,
z dôvodu insolventnosti dlžníka a pod. Neexistencia dlžníka nie je dôvod na daňovo účinný odpis
pohľadávky;



pohľadávka musí byť nepremlčaná;
Podľa § 20 ods. 2 písm. b) ZDP opravnými položkami, ktorých tvorba je daňovým výdavkom za podmienok
ustanovených týmto zákonom, sú aj opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam podľa § 20 ods. 14
ZDP. Premlčacie lehoty definujú osobitné predpisy, ktorými sú napríklad § 391 až 408 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. § 100 až 114 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.



u daňovníka, ktorý

vykonáva obchodnú

činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských
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úverov (zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov), sa za daňový výdavok považuje aj tvorba opravnej položky na časť
pohľadávky vzťahujúcej sa k istine a úrok zahrnutý do príjmov zo spotrebiteľského úveru;


od splatnosti pohľadávky musí uplynúť doba dlhšia ako 360 dní, opravná položka je považovaná za
daňový výdavok do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva;



od splatnosti pohľadávky musí uplynúť doba dlhšia ako 720 dní, opravná položka je považovaná za
daňový výdavok do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva;

Príklad č. 13
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva so zdaňovacím obdobím kalendárny rok eviduje pohľadávku
v menovitej hodnote za poskytnutú službu vo výške 3 762 € splatnú 01. 03. 2010, ktorá je riziková, dlžník
nekomunikuje, neodpovedá na výzvy veriteľa. Odpis pohľadávky spĺňa podmienky uvedené v § 20 ods. 14 písm.
b) ZDP a pohľadávka bola v roku 2012 viac ako 720 dní po splatnosti. Na pohľadávku možno tvoriť buď daňovo
uznanú opravnú položku podľa § 20 ods. 14 písm. b) ZDP alebo sa daňovník môže rozhodnúť, že upustí od
vymáhania pohľadávky a celú menovitú hodnotu pohľadávky v účtovníctve odpíše na ťarchu účtu 546 - Odpis
pohľadávky. V takom prípade do daňových výdavkov zahrnie účtovný odpis pohľadávky vo výške 50 %
(1 881 €). Zvyšná časť odpísanej pohľadávky vo výške 50 % zvyšuje výsledok hospodárenia na r. 130 tlačiva
daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) za rok 2012. V roku 2013 si
daňovník nebude môcť túto zvyšnú časť pohľadávky vo výške 50 % uplatniť do daňových výdavkov, pretože
pohľadávka bola v účtovníctve v plnej výške odpísaná (vyradená z majetku) už v roku 2012.


od splatnosti pohľadávky musí uplynúť doba dlhšia ako 1 080 dní, opravná položka je považovaná za
daňový výdavok do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva;

Poznámka: Zákonom č. 504/2009 Z. z. účinným od 01. 01. 2010 boli upravené v § 20 ods. 14 písm. a) až c) ZDP lehoty
splatnosti pohľadávky z 12 mesiacov na 360 dní, z 24 mesiacov na 720 dní a z 36 mesiacov na 1 080 dní. Počítanie lehoty
od splatnosti pohľadávky v dňoch možno použiť aj u pohľadávok vzniknutých do 31. 12. 2009 podľa § 52 h ods. 7 ZDP.



pohľadávka musí v nadväznosti na § 52 ods. 18 ZDP vzniknúť po nadobudnutí účinnosti ZDP, teda
po 01. 01. 2004;

Príklad č. 14
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva eviduje pohľadávku za predaný tovar v menovitej hodnote
2 500 €, ktorá vznikla v máji 2003. Odpis pohľadávky nespĺňa podmienku vzniku po 01. 01. 2004, preto nie je
možné využiť ustanovenie § 20 ods. 14 ZDP a nadväzne ani ustanovenie § 19 ods. 2 písm. r) ZDP. Daňovník
však môže využiť pri zahrnutí tejto pohľadávky do daňových výdavkov ustanovenia § 19 ods. 2 písm. h) ZDP,
resp. § 52 ods. 19 ZDP v previazanosti na § 24 ods. 2 písm. s) bod 7 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach
z príjmov v znení neskorších predpisov.


odpis pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP sa nevzťahuje na pohľadávky nadobudnuté
postúpením a na pohľadávky, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.
Táto skutočnosť vyplýva z ustanovenia § 20 ods. 15 ZDP, podľa ktorého opravné položky uznané za daňový
výdavok podľa § 20 ods. 4, 6, 14 a 17 ZDP sa nepoužijú na tieto pohľadávky.

Príklad č. 15
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva eviduje pohľadávku, ktorú nadobudol v roku 2005
postúpením v obstarávacej cene 1 800 €. Nakoľko daňovník eviduje pohľadávku v obstarávacej cene, nemôže
využiť pri jej odpise a následnom zahrnutí do základu dane ustanovenie § 19 ods. 2 písm. r) ZDP, pretože
pohľadávka nebola zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Daňovník však môže pri zahrnutí odpísanej pohľadávky do
daňových výdavkov uplatniť postup podľa § 19 ods. 2 písm. h) ZDP, ak splní podmienky uvedené v tomto
ustanovení.
Ak nastane situácia, že daňovník k pohľadávke, ktorá spĺňa podmienky pre jej odpis podľa § 19 ods. 2 písm. r)
ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vytvoril opravnú položku a zahrnul ju do základu dane podľa
§ 20 ZDP (daňovo uznané opravné položky), pri odpise pohľadávky v aktuálnom zdaňovacom období postupuje
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podľa § 17 ods. 28 písm. b) ZDP. Základ dane zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za
daňový výdavok podľa § 20 ZDP a súčasne zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP.
V nadväznosti na spôsob zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam z dôvodu vyradenia pohľadávok
z účtovníctva (§ 57 ods. 1 postupov účtovania), úpravu základu dane podľa § 17 ods. 28 písm. b) ZDP nie je
potrebné vykonať, ak je vplyv na základ dane neutrálny.
Príklad č. 16
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva eviduje pohľadávku za poskytnutú službu v menovitej
hodnote 3 000 €, splatnú 25. 04. 2008, na ktorú tvoril v účtovníctve k 31. 12. 2011 opravnú položku vo výške
100 % (3 000 €) a celú výšku opravnej položky zahrnul do základu dane podľa § 20 ods. 14 písm. c) ZDP.
Pohľadávka bola viac ako 1 080 dní po splatnosti a tvorba opravnej položky bola daňovo uznaná. V roku 2012 sa
rozhodol daňovník pohľadávku v účtovníctve odpísať do nákladov, pričom tento odpis spĺňa podmienky uvedené
v § 19 ods. 2 písm. r) ZDP. Pri odpise pohľadávky v roku 2012 sa v súlade s § 17 ods. 28 písm. b) ZDP základ
dane zvyšuje o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 14 písm. c)
ZDP (3 000 €) a zároveň sa v tej istej výške (3 000 €) základ dane znižuje o daňový výdavok (náklad) podľa
§ 19 ods. 2 písm. r) ZDP. Vplyv na základ dane je neutrálny; úpravu základu dane na r. 180 tlačiva daňového
priznania a súčasne na r. 290 tohto tlačiva nie je potrebné vykonať.
Poznámka: Ak by k odpisu tejto pohľadávky došlo až v zdaňovacom období, kedy by bola pohľadávka premlčaná (napr.
v roku 2014), pokiaľ v čase tvorby opravnej položky uplatnenej ako daňový výdavok boli splnené všetky zákonné podmienky,
pri odpise tejto pohľadávky sa už opätovne neposudzujú podmienky tvorby opravnej položky. V súlade s § 17 ods. 28 písm.
b) ZDP daňovník pri odpise pohľadávky základ dane zvýši o sumu opravnej položky, ktorej tvorba bola uznaná za daňový
výdavok podľa § 20 ods. 14 písm. c) ZDP (3 000 €) a súčasne zníži o výdavok (náklad) podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP
(3 000 €). Nakoľko je vplyv na základ dane neutrálny, daňovník nie je povinný vykonať úpravu základu dane podľa § 17 ods.
28 písm. b) ZDP.

V praxi môže nastať aj situácia, že pohľadávka bola odpísaná a zahrnutá do základu dane podľa § 19 ods. 2
písm. r) ZDP v jednom zdaňovacom období a v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach bude pohľadávka alebo jej
časť dodatočne uhradená dlžníkom. Odpis pohľadávky v účtovníctve predstavuje vyradenie pohľadávky
z obchodného majetku z iného dôvodu, než je jej úhrada alebo postúpenie, ale neznamená zánik pohľadávky.
Odpísanú pohľadávku účtovná jednotka eviduje na podsúvahovom účte pre účely identifikácie prípadnej úhrady
v budúcnosti, v nadväznosti na § 85 ods. 2 písm. m) postupov účtovania. Dodatočný príjem odpísanej
pohľadávky alebo jej časti v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach účtovná jednotka zaúčtuje v prospech účtu
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a zahrnie do základu dane v súlade s § 17 ods. 1 písm. b) alebo
c) ZDP.
Príklad č. 17
Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva odpísal do daňových výdavkov v roku 2010 pohľadávku
splatnú 16. 08. 2007 podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP vo výške 100 % (721 €) . V roku 2012 prijal platbu od
dlžníka v sume 387 €. Uvedený príjem zaúčtovaný do výnosov je zdaniteľným príjmom podľa § 2 písm. c) a § 17
ods. 1 písm. b) ZDP.
S účinnosťou od 01. 01. 2008 môžu aj komerčné poisťovne pri tvorbe opravných položiek postupovať podľa § 20
ods. 14 ZDP. Zákonom č. 621/2007 Z. z. bolo zmenené ustanovenie § 20 ods. 15 ZDP, ktoré neumožňovalo do
31. 12. 2007 tvorbu opravných položiek podľa § 20 ods. 14 ZDP u bánk a poisťovní zahrnúť do daňových
výdavkov (nákladov). Ak komerčné poisťovne pri tvorbe opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam
evidovaných v menovitej hodnote, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov môžu postupovať podľa § 20 ods.
14 ZDP, vzťahuje sa na nich aj možnosť zahrnúť odpis pohľadávok do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2
písm. r) ZDP.

4. 4 Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP pri predaji podniku alebo jeho časti,
nepeňažnom vklade, zlúčení, splynutí alebo rozdelení
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Ak daňovníci upravujú základ dane pri nepeňažnom vklade v pôvodných cenách podľa § 17d ZDP, prijímateľ
nepeňažného vkladu podľa § 17d ods. 3 ZDP prevezme pohľadávky v menovitej hodnote alebo obstarávacej
cene zistenej u vkladateľa a pri tvorbe opravných položiek alebo odpise pohľadávok postupuje podľa
všeobecných ustanovení ZDP, teda aj podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP.
Rovnako pri zrušení daňovníka bez likvidácie podľa § 17e ZDP v pôvodných cenách postupuje právny nástupca
daňovníka zrušeného bez likvidácie z dôvodu splynutia, zlúčenia a rozdelenia pri odpise pohľadávok
v nadväznosti na § 17e ods. 3 ZDP ako ostatní daňovníci, teda v súlade s § 19 ods. 2 písm. r) ZDP.
Ak daňovník upravuje základ dane pri predaji podniku alebo jeho časti, pri nepeňažnom vklade alebo pri zlúčení,
splynutí a rozdelení v reálnych hodnotách podľa § 17a až § 17c ZDP, odpis nepremlčaných pohľadávok
ocenených reálnou hodnotou je považovaný za daňový výdavok u daňovníka kupujúceho podnik podľa § 17a
ods. 7 písm. b) ZDP, u prijímateľa nepeňažného vkladu podľa § 17b ods. 6 písm. b) ZDP a u právneho nástupcu
daňovníka zrušeného bez likvidácie podľa § 17c ods. 4 písm. b) ZDP. V týchto prípadoch sa nepostupuje podľa
§ 19 ods. 2 písm. r) ZDP, podľa ktorého sa uplatňuje odpis pohľadávky vo výške a na základe časového testu od
uplynutia splatnosti pohľadávky, ale od nadobudnutia účinnosti zmluvy o príslušnej podnikovej kombinácii. Za
daňový výdavok sa pri odpise nepremlčanej pohľadávky ocenenej reálnou hodnotu považuje suma najviac do
výšky v ustanovenom rozsahu (20 %, 50% alebo 100 % reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva), ak odo
dňa nadobudnutia tejto pohľadávky (účinnosťou zmluvy o predaji podniku, nadobudnutie pohľadávky
nepeňažným vkladom, zlúčením, splynutím alebo rozdelením obchodných spoločností alebo družstiev) uplynula
doba dlhšia ako 12, 24 alebo 36 mesiacov, pričom táto suma nemôže byť vyššia ako jej menovitá hodnota bez
príslušenstva.
Poznámka: Ustanovenia § 17a až § 17e ZDP nadobudli účinnosť 01. 01. 2010 zákonom č. 504/2009 Z. z.

4. 5 Zdaňovacie obdobie, v ktorom je odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP uplatnený ako
daňový výdavok
Podľa § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým
časovo a vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď
boli skutočnosti zistené. Za deň uskutočnenia účtovného prípadu v prípade odpisu pohľadávky možno považovať
deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej
jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva, a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii
potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti, čo je v súlade s § 2 ods. 1 postupov účtovania.
Z hľadiska určenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom má byť odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. r) ZDP
zahrnutý do základu dane, je podstatný nielen odpis pohľadávky v účtovníctve, ale aj splnenie všetkých
podmienok potrebných pre hypotetickú tvorbu opravnej položky uvedených v § 20 ods. 4 a 14 ZDP ku dňu,
kedy dochádza k odpísaniu pohľadávky v účtovníctve.
Ak daňovník odpíše menovitú hodnotu pohľadávky v účtovníctve ku dňu, v ktorom nie sú splnené podmienky pre
tvorbu opravnej položky podľa § 20 ods. 4 a 14 ZDP alebo sú splnené len čiastočne (napríklad uplynie lehota od
splatnosti pohľadávky kratšia ako 360 dní, dlhšia ako 360 dní, resp. dlhšia ako 720 dní a menej ako 1 080 dní),
pohľadávka odpísaná v účtovníctve nie je daňovým výdavkom, resp. daňovým výdavkom je len jej pomerná
časť do výšky 20 % , resp. 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva v závislosti od uplynutia doby
od jej splatnosti. Zostávajúca časť v účtovníctve odpísanej pohľadávky nie je daňovým výdavkom.
Ak daňovník účtoval o odpise pohľadávky v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom
boli splnené podmienky pre tvorbu opravnej položky k pohľadávkam podľa § 20 ods. 14 písm. c) ZDP (do výšky
100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva), jej odpis je uznaným daňovým výdavkom aj v tomto
zdaňovacom období za predpokladu, že vznikol dôvod na jej odpis v účtovníctve.
5. oddiel Odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 3 písm. t) ZDP
Ustanovenie § 19 ods. 3 písm. t) ZDP bolo doplnené do tohto zákona zákonom č. 504/2009 Z. z. s účinnosťou
od 01. 01. 2010. Podľa uvedeného ustanovenia sa posudzuje zaúčtovaný odpis pohľadávky u daňovníka
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zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP, teda vzťahuje sa na daňovníkov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva alebo daňovníkov, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej
účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.
Odpis menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti bez príslušenstva evidovanej daňovníkom
účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva voči Slovenskej republike možno uplatniť do daňových výdavkov
v tom zdaňovacom období, v ktorom daňovník upustil od jej vymáhania.
Ustanovenie § 19 ods. 3 písm. t) ZDP vymedzuje odpis pohľadávky, ktorá vznikla podľa osobitných predpisov
(napr. zákony súvisiace s privatizáciou majetku štátu) a v mene Slovenskej republiky ju ako záväzok uznala
priamo vláda Slovenskej republiky. Odpis takejto pohľadávky bolo možné zahrnúť do základu dane už pri
podávaní daňového priznania po 01. 01. 2010 za zdaňovacie obdobie končiace v roku 2009 v nadväznosti na
§ 52h ods. 3 ZDP.

6. oddiel Odpis pohľadávky podľa § 52 ods. 19 ZDP
V ustanovení § 52 ods. 19 ZDP je špecificky upravená možnosť zahrnutia odpísanej nepremlčanej pohľadávky
alebo jej neuhradenej časti v menovitej hodnote do daňových výdavkov u daňovníkov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva alebo daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob
účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov
v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, v prípade
trvalého upustenia od jej vymáhania, ak:
-

splatnosť pohľadávky nastala do 31. 12. 2002,
daňovník k 31. 12. 2003 alebo po tomto termíne splnil podmienky na odpis pohľadávky podľa § 24 ods. 2
písm. s) 7. bodu zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
sa o trvalom upustení od vymáhania nepremlčanej pohľadávky účtovalo v nákladoch po 31. 12. 2002. Na
zahrnovanie odpustenej sumy záväzku do základu dane, prislúchajúcej k týmto pohľadávkam, sa použijú
ustanovenia § 23 ods. 27 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podmienky na odpis pohľadávky podľa § 24 ods. 2 písm. s) bod 7 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov, ktoré musia byť splnené súčasne, sú:
a) veriteľ a dlžník sú daňovníci so sídlom alebo s bydliskom na území Slovenskej republiky a majú uzatvorenú
písomnú dohodu o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky alebo dlžníkovi bolo doručené oznámenie
o trvalom upustení od vymáhania takejto pohľadávky alebo jej časti,
b) od splatnosti pohľadávky uplynulo najmenej 24 mesiacov; ak ide o pohľadávky, ktorých splatnosť nastala do
31. 12. 2002, odpis takejto pohľadávky sa zahrnie do výdavkov (nákladov) postupne počas štyroch
bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom od
splatnosti pohľadávky uplynulo najmenej 24 mesiacov, a to vo výške 25 % menovitej hodnoty pohľadávky
bez jej príslušenstva za zdaňovacie obdobie, počnúc zdaňovacím obdobím, keď bolo o trvalom upustení
účtované v nákladoch, ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako kalendárny rok, zahrnie sa tento odpis
v pomernej výške, ak je zdaňovacie obdobie dlhšie ako kalendárny rok, zahrnie sa tento odpis vo výške
pripadajúcej na zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok,
c) o trvalom upustení od vymáhania nepremlčanej pohľadávky bolo účtované v nákladoch počnúc 01. 01.
2003.

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
September 2014
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Pokyn MF SR č. 3400/1998-62 na zabezpečenie jednotného postupu
pri uplatňovaní § 26 ods. 2 a § 33 zákona č. 286/1992 Zb. uverejnený
vo FS č. 3/1998 – platný aj za účinnosti zákona č. 366/1999 Z.z. a zákona č.
595/2003 Z.z.
V bode 1 čl. I pokynu sa uvádzajú tie technické zariadenia, ktoré sú súčasťou
stavby podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie alebo v prípade, že tieto
zariadenia sa v stavbe dodatočne nainštalujú, pričlenia sa k nej podľa § 33 zákona
o daniach z príjmov ako technické zhodnotenie stavby (nadstavby, prístavby, stavebné
úpravy, rekonštrukcie a modernizácie).
Zariadeniami, ktoré sú súčasťou budov a stavieb a odpisujú sa spolu s nimi
v rovnakej odpisovej skupine, sú predovšetkým:
1.1 Zdravotno-technické inštalácie a zariadenia
1.1.1 Vnútorný vodovod (potrubia a zariadenia na zvyšovanie alebo znižovanie tlaku
vody, na akumuláciu vody, úpravu a filtráciu vody, poistné zabezpečovacie
zariadenia)
1.1.2 Požiarny vodovod, potrubia, protipožiarne zariadenia, elektrická poži arna
signalizácia (hydranty s výzbrojou, stabilné hasiace zariadenia, strojové vybavenie
požiarnych čerpacích staníc, sprinklerové a drenšerové zariadenia)
1.1.3 Zariadenia na ohrev, akumuláciu a úpravu pitnej vody (zásobníky, ohrievače,
zásobné nádrže, výmenníky, cirkulačné čerpadlá, úpravne vody, poistné
a zabezpečovacie zariadenia (okrem zariadení uvedených v bode 2.1)
1.1.4 Plynové odberné zariadenia do 50 kW (domový a priemyselný plynovod, ktorý
neslúži pre výrobné prevádzky (okrem zariadení uveden ých v bode 2.2)
1.1.5 Zostavy zdravotno-technických zariaďovacích predmetov (výtokové batérie,
zariaďovacie predmety s príslušenstvom)
1.1.6 Vnútorná kanalizácia (potrubia a príslušenstvo, zariadenia proti spätnému
prúdeniu odpadovej vody, prečerpávaci e zariadenia)
1.2 Vykurovanie: rozvody ústredného vykurovania a vykurovacie telesá s príslušenstvom
Zariadenia kotolní a odovzdávacích staníc (kotly, výmenníky, zásobníky, vyrovnávače
tlaku, čerpadlá, kompresory, expanzné nádoby, rozdeľovače a zberače, filtre, poistné
a zabezpečovacie zariadenia v obytných domoch a budovách slúžiacich pre
administratívu, školstvo atď.), okrem zariadení uvedených v bode 2.2
1.3 Vzduchotechnika: potrubia, distribučné prvky vzduchu, zariadenia pre teplovzdušné
vykurovanie, teplovzdušné vetranie, klimatizáciu a odsávanie vzduchu v nevýrobných
objektoch – zmena od 1.3.2009 (ventilátory, ohrievače a chladiče vzduchu, zariadenia
na tlmenie hluku)
1.4 Elektrické silové zariadenia a rozvody nízkeho napätia, umelé osvetlenie a bleskozvody,
okrem zariadení v bode 2.5
1.5 Elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody [bežné rozvody a príslušenstvo pre
telefón, rozhlas po drôte, časové zariadenia, spoločné televízne antény a elektrický
vrátnik, zabudované rozvody počítačových sietí – zmena od 1.3.2009 (okrem
zariadení uvedených v bode 2.5)]
1.6 Zariadenia na vertikálnu a horizontálnu dopravu osôb a nákladu v nevýrobných
objektoch - zmena od 1.3.2009
1.7 Rozvody technických a medicinálnych plynov, stlačeného vzduchu a technologických
vôd v nevýrobných objektoch (napr. rozvod chladiacej vody pre klimatizáciu)
1.8 Plynové odberné zariadenia nad 50 kW pre zdroje tepla v nevýrobných objektoch
(rozvod plynu a regulačné zariadenia pre plynové kotolne)
1.9 Potrubia a zariadenia na príje m, dopravu, zhromažďovanie a spracovanie tuhého
domového odpadu
1.10 Izolácie stavebných konštrukcií, potrubí a technických zariadení všetkého druhu
(tepelné, hlukové, hydroizolácie)
1.11 Zabudované interiéry vrátane šatňových, špajzových, predsieňových skríň a kuchynských liniek
1.12 Konštrukcie na upevnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení a pod.
zariadení

1.13 Zabudované umelecké diela v budovách
1.14 Obklady stien a stropov, stavebnicové inštalačné systémy
1.15 Okenice, mreže, rolety, žalúzie, markízy, automatické dvere a vráta.

V bode 2 čl. I pokynu sa uvádzajú tie výrobné zariadenia, ktoré môžu byť voľne
umiestnené v stavbách alebo môžu byť aj pevne spojené so stavbou, pričom slúžia na
zabezpečenie technologického procesu realizovaného v stavbe. Tieto sú posudzované
ako samostatné technologické zariadenia podľa § 22 ods. 2 a 3 zákona o dani
z príjmov, t.j. ako samostatné hnuteľné veci (resp. súbory hnuteľných vecí), ktoré sa
odpisujú oddelene od stavieb v 1. až 3. odpisovej skupine.
Výrobnými zariadeniami, ktoré sú považované za samostatné technologické
zariadenia a aj za samostatné hnuteľné veci (resp. súbory hnuteľných vecí)
odpisované oddelene od stavieb podľa § 27, resp. § 28 cit. zákona, a to i napriek
ich pevnému spojeniu so stavbou.
Pre spresnenie a lepšie pochopenie na tomto mieste uvádzame 2. bod z I. časti cit.
pokynu Ministerstva financií SR, v ktorom sú vymenované tie príklady výrobných
zariadení, ktoré sú samostatnými technologickými zariadeniami a v zmysle § 22 ods. 2
a 3 zákona o dani z príjmov aj samostatnými hnuteľnými vecami (resp. súbormi
hnuteľných vecí) odpisovanými oddelene od stavieb podľa § 27, resp. § 28 cit. zákona,
a to i napriek ich pevnému spojeniu so stavbou.
2.1 Zariadenia vodovodných čerpacích staníc, úpravní vody, čistiarní odpadových vôd
2.2 Zariadenia na výrobu, transformáciu a dopravu tepelnej energie v priemysle určené na
priemyslovú výrobu tepla vrátane poľnohospodárstva a zariadení lokálnych kotolní
v obytných nájomných domoch
2.3 Vzduchotechnické zariadenia pre zabezpečenie výrobného procesu
2.4 Zariadenia na výrobu a premenu elektrickej energie, transformačné stanice, meniarne,
spínacie stanice, všetky náhradné a záložné zdroje elektrickej energie vrátane automatiky
a akumulácie
2.5 Spoje, telekomunikácie a rádiokomunikácie (samotné zariadenia na prenos informácií
pripojené na rozvodné siete, audiovizuálne zariadenia, telefónne ústredne, verejné
telefónne stanice, ústredne pre rozhlas a časové zariadenia)
2.6 Zabezpečovacie zariadenia leteckej a železničnej dopravy, ako aj mestskej dopravnej siete
2.7 Stroje, zariadenia a potrubné systémy v priemyselnej výrobe (vrátane poľnoho spodárstva),
ktoré slúžia pre výrobu a obsluhu technologických procesov
2.8 Zariadenia a technológie nevyhnutné na zabezpečenie výrobného procesu (kalové, tukové,
olejové, čpavkové a pod. hospodárstva, popolčekové a odsávacie zariadenia)
2.9 Skladové hospodárstva všetkých druhov vrátane regálov
2.10 Zariadenia pre mimoobjektovú dopravu a lanové dráhy vo výrobe
2.11 Zariadenia čerpacích staníc ropných produktov
2.12 Protipožiarne a zabezpečovacie zariadenia vo výrobe
2.13 Zariadenia pre vertikálnu a horizontálnu dopravu osôb a nákladov v technologických
prevádzkach
2.14 Stroje a zariadenia skúšobní, laboratórií a dielní
2.15 Zariadenia chladiarní a mraziarní v osobitných priestoroch
2.16 Zariadenia stravovacích celkov
2.17 Informačné, reklamné a propagačné zariadenia
2.18 Zariadenia meteorologických staníc
2.19 Mobilné trezorové zariadenia
2.20 Zariadenia práčovní, čistiarní a farbiarní
2.21 Mechanizované lávky na umývanie fasád a okien
2.22 Kovové konštrukcie ťažobných a vrtných veží a konštrukcie na obsluhu technologických
zariadení
2.23 Účelové zariadenia, prístroje a mobilný nábytok stavieb občianskeho vybavenia (školstvo,
zdravotníctvo, kultúra, šport, turistika, cestovný ruch).

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia
o uplatňovaní daňových výdavkov pri majetku obstaraného formou
finančného prenájmu
Zákonom č.333/2014 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č.595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), s účinnosťou od
1.1.2015 nastali zmeny aj v odpisovaní majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.
Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa od 1.1.2015 odpisuje (okrem
pozemkov) metódou rovnomerného odpisovania (§ 27) alebo zrýchleného odpisovania (§ 28)
počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu podľa § 26 ods. 1 zákona
o dani z príjmov, t.j. nie počas doby trvania prenájmu; zrýchlený spôsob odpisovania je
možné uplatniť len v prípade majetku zaradenom do odpisovej skupiny 2 alebo 3.
Hmotný majetok sa odpisuje do výšky vstupnej ceny majetku, ktorou je istina a náklady
súvisiace s obstaraním prenajatého majetku (napr. poplatok za uzatvorenie nájomnej zmluvy,
doprava, montáž, clo). Súčasťou vstupnej ceny nie je DPH.
Spôsob zahrnovania úroku pri finančnom prenájme ostáva zachovaný, t.j. úrok sa zahrňuje do
daňových výdavkov počas doby trvania nájomnej zmluvy, tak ako sa o ňom účtuje.
Upozornenie:
Daňový odpis sa uplatní do výšky vstupnej ceny majetku pri zohľadnení postupu podľa § 17
ods. 34 zákona o dani z príjmov, t.j. u osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako
48 000 eur sa uplatňujú daňové odpisy v závislosti od dosiahnutého základu dane.
Podľa § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov sa od 1.1.2015 mení aj definícia finančného
prenájmu.
Finančný prenájom je obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke
právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, je súčasťou celkovej sumy
dohodnutých platieb, ak vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení
nájmu na nájomcu a doba trvania finančného prenájmu musí byť:


najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 zákona,
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najmenej 60 % doby odpisovania stanovenej pre odpisovú skupinu 5 – t. j. 12 rokov, ak
predmetom prenájmu je pozemok, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba
zaradená do odpisovej skupiny 5,
najmenej 60 % doby odpisovania stanovenej pre odpisovú skupinu 6 – t. j. 24 rokov, ak
predmetom prenájmu je pozemok, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená
do odpisovej skupiny 6, alebo ak predmetom prenájmu je pozemok, na ktorom nie je
umiestnená budova alebo stavba; ak predmetom prenájmu je pozemok spolu s budovou,
cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku musí byť vyčíslená
samostatne.

Upozornenie:
V súlade s ustanovením § 52zd ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov sa pravidlá úpravy
odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu uplatnia prvýkrát za
zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1.1.2015, a to aj pri nájomných zmluvách
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených od 1.1.2004 do 31.12.2014. Pri
zmene metódy odpisovania, pri zmene odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania, ročnej
odpisovej sadzby alebo koeficientu je daňovník podľa § 52zd ods. 6 zákona o dani z príjmov
povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do
31. decembra 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.
V prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, sa pravidlá
odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu uplatnia až
v zdaňovacom období, ktoré začne v priebehu kalendárneho roka 2015.
Príklad č. 1
Daňovník uzatvoril s leasingovou spoločnosťou zmluvu o finančnom prenájme na dodanie
auta dňa 17.5.2014. Doba trvania zmluvy bola dohodnutá na 36 mesiacov, istina bez DPH
35 000 eur a poplatok za uzatvorenie zmluvy bol 1 000 eur. Akým spôsobom sa bude od roku
2015 pokračovať v odpisovaní auta obstaraného na finančný prenájom v roku 2014?
Daňovník od mesiaca zaradenia auta do užívania (máj 2014) uplatňoval daňový odpis
rovnomerne vo výške 8/36 zo vstupnej ceny. Podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 1
zákona o dani z príjmov bol daňovník povinný od 1.1.2015 prejsť z lízingového odpisovania
na odpisovanie rovnomerným spôsobom. Auto zaradil do 1. odpisovej skupiny s ustanovenou
dobou odpisovania 4 roky. Vstupnú cenu na účely odpisovania prebral z roku 2014 vo výške
36 000 eur ako súčet istiny bez DPH a poplatku za uzatvorenie zmluvy o finančnom prenájme
(35 000 + 1 000).
Výpočet lízingového odpisu v roku 2014
8/36 zo sumy 36 000= 8 000 €
Výpočet odpisu v roku 2015,2016,2017:
Ročný odpis = (36 000/4) = 9 000 €
Výpočet odpisu v roku 2018:
Do výšky vstupnej ceny = 1 000 €
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Daňovník bude uplatňovať ročný odpis vo výške 9 000 eur počnúc rokom 2015 až do
uplatnenia celej vstupnej ceny do daňových výdavkov. Neprichádza tak k zmene už
uplatnených lízingových odpisov v zdaňovacom období 2014.
Technické zhodnotenie majetku obstaraného formou finančného prenájmu
Technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu vyššie
ako 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie sa od 1.1.2015 nepovažuje za iný majetok
(v platnosti len do 31.12.2014), ale zvyšuje vstupnú cenu prenajatého majetku v tom
zdaňovacom období, v ktorom je technické zhodnotenie hmotného majetku dokončené
a zaradené do užívania.
Príklad č. 2
Daňovník uzatvoril zmluvu o finančnom prenájme na prenájom nákladného automobilu
s dĺžkou trvania prenájmu 48 mesiacov. K dodaniu predmetu lízingu prišlo v januári 2015.
Istina bez DPH je 139 000 € a poplatok za uzatvorenie zmluvy o finančnom prenájme je 1 000
eur. V roku 2017 sa vykoná technické zhodnotenie vo výške 17 000 eur. Akým spôsobom sa
bude pokračovať v odpisovaní nákladného auta po vykonaní technického zhodnotenia?
Daňovník zaradil nákladné auto do 1. odpisovej skupiny (doba odpisovania 4 roky)
s uplatnením len rovnomerného spôsobu odpisovania. Vstupná cena na účely odpisovania je
vo výške 140 000 eur (istina 139 000 + poplatok 1 000).
Výpočet odpisu v rokoch 2015 a 2016:
Ročný odpis v r. 2015 a 2016 je 35 000 eur = (140 000/4)
Daňová zostatková cena k 31.12.2016 = [140 000 – (35 000 x 2)] = 70 000
Výpočet odpisu v roku 2017 a 2018 po vykonaní technického zhodnotenia:
Zvýšená vstupná cena po vykonaní technického zhodnotenia = (140 000 + 17 000) =
157 000 eur.
Ročný odpis zo zvýšenej vstupnej ceny = (157 000/4) = 39 250 eur
Daňová zostatková cena k 31.12.2018 = [157 000 – 70 000 - (39 250 x 2)] = 8 500 eur
Výpočet odpisov v roku 2019:
odpis len do výšky vstupnej ceny = 8 500 eur
Postúpenie zmluvy o finančnom prenájme
Pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu sa postupuje ako pri kúpe
a predaji hmotného majetku a nehmotného majetku bez ohľadu na skutočnosť, či dôjde
alebo nedôjde k porušeniu podmienok finančného prenájmu. Pôvodný nájomca
zostatkovú cenu zahrnie do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani
z príjmov. Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo daňovník, ktorý
vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, zahrnie do daňových výdavkov
zostatkovú cenu majetku podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov maximálne
v úhrne do výšky reálne splateného záväzku z finančného prenájmu. Zostatková cena
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taxatívne vymedzeného majetku podľa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov sa
uzná do daňových výdavkov len do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu
dane.
Podmienky finančného prenájmu definuje § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov, pričom
jednou z nich je aj minimálna doba trvania zmluvy o finančnom prenájme najmenej 60 %
doby odpisovania stanovenej v § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Ak sa „postúpenie“
zmluvy o finančnom prenájme od 1.1.2015 posudzuje ako kúpa a predaj hmotného majetku,
potom je pre splnenie podmienky zákonom stanovenej minimálnej doby prenájmu (trvania
nájomnej zmluvy) po 1.1.2015 potrebné pri postúpení nájomnej zmluvy vychádzať z § 532
Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa pri prevzatí záväzku obsah záväzku v nájomnej
zmluve nemení. Ak pri prevzatí záväzku dochádza výlučne k zmene osoby dlžníka, potom
sa aj pre daňové účely akceptuje dodržiavanie zákonom stanovenej minimálnej doby trvania
nájmu nájomnej zmluvy ako celok.
Príklad č. 3
Obchodná spoločnosť uzavrela zmluvu o finančnom prenájme na nehnuteľnosť dňa 7.8.2015.
Dňa 14.6.2016 so súhlasom lízingovej spoločnosti postúpila predmet finančného prenájmu na
nového nájomcu za odstupné. Je odstupné u pôvodného nájomcu zdaniteľným príjmom? Ak
predmetom zmluvy o finančnom prenájme je nehnuteľnosť zaradená od 1.1.2015 v odpisovej
skupine 6, je daňová zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov z predaja (do
výšky odstupného)? Aký dopad na základ dane má u pôvodného nájomcu zrušenie záväzku
z nájmu voči prenajímateľovi? Akým spôsobom zahrnie pôvodný nájomca úrok do základu
dane ?
Odstupné dohodnuté pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme je u pôvodného nájomcu
zdaniteľným príjmom, ktoré sa účtuje na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky a v prospech
účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Ak predmetom postúpenia zmluvy
o finančnom prenájme je nehnuteľnosť zaradená v 6. odpisovej skupine, daňovým výdavkom
u pôvodného nájomcu je zostatková cena do výšky odstupného a záväzku z nesplatenej istiny
voči lízingovej spoločnosti (záväzok z nesplatenej istiny účtovaný na účte 474 – Záväzky
z nájmu) zúčtovaného súvzťažne v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej
činnosti. Daňovník si môže v roku 2016 (aj pri podaní daňového priznania po 31.12.2015)
v nadväznosti na § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov uplatniť odpis vo výške pripadajúcej
na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval. Pri postúpení zmluvy
o finančnom prenájme je úrok uznaným daňovým výdavkom u pôvodného aj nového nájomcu
bez ohľadu na skutočnosť, či došlo alebo nedošlo k porušeniu podmienok finančnom
prenájme podľa § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov.
Príklad č. 4
Vychádzajúc z príkladu č. 3 ako bude postupovať nový nájomca pri postúpení zmluvy o
finančnom prenájme pri úprave základu dane ?

4

Obstarávacia cena (zostatok istiny prevzatej od pôvodného nájomcu + odstupné) sa účtuje na
ťarchu účtu obstarania majetku súvzťažne v prospech účtu 474 - Záväzky z nájmu vo výške
zostatku istiny prevzatej od pôvodného nájomcu a účtu 325 – Ostatné záväzky vo výške
odstupného. Nový nájomca následne zaradí predmet finančného prenájmu ako novoobstaraný
majetok a odpisuje ho počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu
podľa § 26 zákona o dani z príjmov.
Príklad č. 5
Daňovník (fyzická osoba) účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva obstaral v roku 2015
kamión formou finančného prenájmu v obstarávacej cene 156 tis. eur. V roku 2016 došlo
k postúpeniu predmetu lízingu na nového nájomcu. Daňovník uplatnil do daňových výdavkov
odpis kamióna v sume 28 600 eur. Z obstarávacej ceny (istiny) zaplatil 39 tis. eur. Dohodnuté
odstupné bolo vo výške 30 tis. eur. Akú zostatkovú cenu si môže daňovník uplatniť v daňových
výdavkoch pri postúpení predmetu lízingu?
Daňovník si môže uplatniť v daňových výdavkoch zostatkovú cenu vo výške zaplatenej istiny
zníženej o odpis uplatnený v daňových výdavkoch, teda vo výške 10 400 eur.
Príklad č. 6
Daňovník (fyzická osoba) účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva obstaral v roku 2015
formou finančného prenájmu osobný automobil v obstarávacej cene 35 700 eur. V roku 2016
došlo k postúpeniu predmetu lízingu na nového nájomcu. Daňovník uplatnil v daňových
výdavkoch v roku 2015 a 2016 odpis automobilu spolu 14 238 eur a z istiny zaplatil spolu
17 000 eur. Dohodnuté odstupné je 10 000 eur. Akú zostatkovú cenu si môže uplatniť
v daňových výdavkoch pri postúpení predmetu lízingu?
Daňovník si môže uplatniť zostatkovú cenu automobilu vo výške rozdielu medzi celkovou
sumou zaplatenej istiny a celkovou výškou odpisov uplatnených v daňových výdavkoch, teda
zostatkovú cenu vo výške 2 762 eur (17000-14238). Ak by zostatková cena presahovala
výšku príjmov z predaja (výšku odstupného), daňovník by mohol do daňových výdavkov
zahrnúť zostatkovú cenu iba do výšky príjmov z predaja, nakoľko sa jedná o osobný
automobil zaradený do kódu klasifikácie produktov 29.10.2.

Predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu
Vzhľadom na zjednotenie podmienok odpisovania hmotného majetku od 01.01.2015 bez
ohľadu na formu obstarania hmotného majetku, predčasné odkúpenie predmetu finančného
prenájmu po 01.01.2015 sa neposudzuje ako porušenie podmienok zmluvy o finančnom
prenájme, základ dane sa teda z uvedeného dôvodu neupravuje.
Príklad č. 7
Daňovník na základe zmluvy o finančnom prenájme v septembri 2013 obstaral chladiace
zariadenie zaradené v odpisovej skupine 2. Dohodnutá doba prenájmu bola 48 mesiacov.
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Daňovník z istiny 50 180 eur v roku 2013 a 2014 uplatňoval lízingové odpisy, v roku 2015
a 2016 uplatňuje rovnomerný odpis podľa § 27 zákona o dani z príjmov. K 30.4. 2016 došlo
k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy z dôvodu odkúpenia chladiaceho zariadenia pred
uplynutím dohodnutej doby nájmu. Leasingová spoločnosť si z dôvodu predčasného
odkúpenia predmetu finančného prenájmu okrem doplatenia zvyšných splátok uplatnila voči
daňovníkovi aj kompenzáciu za ušlý zisk v podobe nezaplatených úrokov vo výške 3 000 €.
Účtovné odpisy boli uplatňované vo výške daňových odpisov. Ako má daňovník upraviť základ
dane za zdaňovacie obdobie roka 2016 z dôvodu predčasného odkúpenia majetku
obstaraného formou lízingu? Bude súčasťou vstupnej ceny, z ktorej bude odpisovať majetok
po jeho odkúpení aj uplatnená kompenzácia za ušlý zisk vo výške 3 000 € ?
Ak v priebehu roka 2016 dôjde k odkúpeniu chladiaceho zariadenia pred uplynutím
dohodnutej doby nájmu a lízingová spoločnosť si voči daňovníkovi uplatní kompenzáciu,
resp. sankciu za nezaplatené úroky vo výške 3 000 eur, ktoré už lízingová spoločnosť nemôže
od nájomcu žiadať z dôvodu predčasného odkúpenia, predmetná suma nemôže u daňovníka
zvýšiť obstarávaciu cenu majetku a v súlade s § 21 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov
takáto kompenzácia ako zmluvná pokuta nebude uznaným daňovým výdavkom.
Porušenie podmienok finančného prenájmu
Podľa § 17 ods. 24 písm. a) zákona o dani z príjmov platného od 1.1.2015 ak dôjde
k porušeniu podmienok finančného prenájmu (za porušenie sa považuje napríklad
nedostatok finančných prostriedkov nájomcu a vrátenie predmetu finančného prenájmu
prenajímateľovi; škoda na majetku obstaranom formou finančného prenájmu, krádež a pod.),
pri vyradení tohto majetku u nájomcu je daňovým výdavkom daňová zostatková cena
nasledujúca:
Predčasné ukončenie
lízingu

Úprava ZD

Daňový výdavok

DZC
Upozornenie:
§ 19 ods. 3 písm. b) zákona Pri vybranom druhu majetku
Predčasný predaj
o dani z príjmov
(napr. osobné autá,
nehnuteľnosti v OS č.6) len
do výšky príjmov z predaja
DZC
do výšky príjmov z náhrad,
§ 19 ods. 3 písm. d), resp.
alebo DZC pri živelnej
Škoda (havária,
§ 19 ods. 3 písm. g) zákona pohrome a krádeže
odcudzenie)
o dani z príjmov
neznámym páchateľom
potvrdenej políciou v plnej
výške
VC
Upozornenie:
Predčasný predaj majetku § 19 ods. 3 písm. e) zákona
Pri pozemkoch nedotknutých
vylúčeného z odpisovania o dani z príjmov
ťažbou VC len do výšky
príjmu z predaja
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Pozn.: DZC – daňová zostatková cena
VC – vstupná cena
ZD – základ dane
Od 1.1.2015 sa pri porušení podmienok finančného prenájmu upravuje základ dane len
o prípadný rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou majetku.
Príklad č. 8
Spoločnosť v januári 2015 obstarala formou finančného prenájmu obrábací stroj, ktorý
zaradila do používania v hodnote istiny 25 020 eur (obstarávacia cena + poplatok za
uzatvorenie zmluvy + kúpna cena). Doba prenájmu bola dohodnutá na 36 mesiacov. Stroj je
odpisovaný v 1. odpisovej skupine. Dňa 1. októbra 2016 došlo z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov a neplatenia splátok k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy
a odovzdaniu predmetu nájmu prenajímateľovi. Daňová zostatková cena obrábacieho stroja
k 1.1.2016 je vo výške 18 765 eur. V akej výške bude daňová zostatková cena uznaným
daňovým výdavkom?
Zostatková cena obrábacieho stroja (18 765 eur) je uznaným daňovým výdavkom v plnej
výške. Rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou je podľa
charakteru položkou zvyšujúcou alebo znižujúcou výsledok hospodárenia. Spoločnosť teda
bude v roku 2016 postupovať v súlade s § 17 ods. 24 písm. a) zákona o dani z príjmov a pri
vyradení obrábacieho stroja z dôvodu jeho vrátenia (odkúpenia) lízingovej spoločnosti uplatní
ustanovenie § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov.
Príklad č. 9
Spoločnosť v máji 2015 obstarala a zaradila do užívania osobné auto formou finančného
prenájmu (odpisované v 1. odpisovej skupine) v hodnote istiny 30 000 eur (obstarávacia cena
+ poplatok za uzatvorenie zmluvy + kúpna cena). Doba prenájmu bola dohodnutá na 36
mesiacov. Dňa 5.9.2016 došlo k totálnej škode v dôsledku havárie. Môže spoločnosť zahrnúť
do daňových výdavkov zostatkovú cenu havarovaného auta?
Pri úprave základu dane z dôvodu totálnej škody na majetku obstaranom formou finančného
prenájmu sa postupuje v súlade s § 17 ods. 24 písm. a) zákona o dani z príjmov. Daňová
zostatková cena auta vyradeného z dôvodu škody sa posudzuje podľa § 19 ods.3 písm. d)
zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je daňovým výdavkom do výšky náhrad
zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku, okrem
škody podľa § 19 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov.
Výpočet daňovej zostatkovej ceny podľa § 25 ods.3 zákona o dani z príjmov:
 odpis v roku 2015= (30 000/ 4)/12 x 8 mesiacov = 5 000 eur
 odpis v roku 2016 sa neuplatní
 výpočet daňovej zostatkovej ceny = 30 000-5 000 = 25 000 eur
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 nárok lízingovej spoločnosti na náhradu škody 20 000 eur, z toho nárok nájomcu voči
lízingovej spoločnosti na náhradu škody MD 315 (Ostatné pohľadávky)/D 648 (Ostatné
prevádzkové výnosy) vo výške 2 500 eur
 zúčtovanie zostatku dlhodobého záväzku nájomcu MD 474 (Záväzky z nájmu)/D 648
(Ostatné prevádzkové výnosy) vo výške 16 000 eur
Daňovým výdavkom bude daňová zostatková cena len do výšky prijatých náhrad (účet 648)
v úhrnnej výške 18 500 eur. Suma 6 500 eur (25 000-18 500) je nedaňovým výdavkom.
Rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou a účtovnou zostatkovou cenou je podľa
charakteru pri zistení základu dane za rok 2016 položkou zvyšujúcou resp. znižujúcou
výsledok hospodárenia.
Odpisovanie osobného automobilu, ktorý je obstarávaný formou finančného prenájmu
s limitovanou vstupnou cenou nad 48 000 eur
Pri obstaraní osobného automobilu formou finančného prenájmu so vstupnou cenou 48 000
eur a viac sa pri uplatnení daňových odpisov postupuje v súlade s § 17 ods. 34 zákona o dani
z príjmov, na takýto osobný automobil sa vzťahuje limitovanie vstupnej ceny na základe
testovania dosiahnutého základu dane. Daňové odpisy sa aj u takto obstarávaných osobných
automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur uplatňujú v závislosti od dosiahnutého
základu dane.
Príklad č. 10
Daňovník v marci 2015 obstaral formou finančného prenájmu osobný automobil so vstupnou
cenou 75 000 eur. Pri uplatňovaní daňových odpisov a dosiahnutom základe dane
v jednotlivých zdaňovacích obdobiach daňovník postupuje takto:
Rok

Základ dane
(v €)

2015

11 900

2016
2017
2018
2019

13 000
14 000
10 000
11 500

Skutočne uplatnený
daňový odpis
(75 000/4)
15 625
(3 až 12/2015)
18 750
18 750
18 750
3 125
(1 až 2/2015

Odpis
z limitovanej VC
(48 000/4)
10 000
(12 000/12*10)
12 000
12 000
12 000
2 000
/12 000/12*2)
Spolu úprava ZD

Úprava ZD podľa
§17 ods. 34 (v €)
5 625
6 750
1 125
13 500

V roku 2015 daňovník vykázal nižší základ dane ako je ročný daňový odpis z limitovanej
vstupnej ceny vo výške 12 000 eur, preto bol povinný podľa § 17 ods. 34 zákona o dani
z príjmov vykonať úpravu základu dane, a to vo výške rozdielu medzi pomernou časťou
ročného odpisu (za mesiace marec až december 2015), vypočítaného podľa § 27 a pomernou
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časťou ročného odpisu (za mesiace marec až december 2015) počítaného z limitovanej
vstupnej ceny, t.j. rozdiel 15 625 – 10 000 = 5 625 eur. Rovnakým spôsobom vykoná úpravu
základu dane v zdaňovacích obdobiach roku 2018 a 2019. V roku 2016 a 2017 úpravu
základu dane podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov nevykoná, pretože vykázal základ
dane vyšší ako 12 000 eur.
Spätný lízing
Podľa § 17 ods. 33 písm. b) zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane je výnos (zisk)
z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne nadobúda zmluvou o finančnom prenájme (tzv.
spätný lízing), účtovaný u predávajúceho na účte výnosov budúcich období (účet 384).
Následné zúčtovanie účtu výnosov budúcich období podľa osobitného predpisu počas
dohodnutej doby finančného prenájmu sa do základu dane nezahrnie. Spôsob účtovania
výnosu z predaja majetku pri spätnom lízingu je definovaný v § 30a ods. 14 Opatrenia MF
SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení
neskorších predpisov (ďalej „postupy účtovania“).
Príklad č. 11
Spoločnosť vlastní žeriav, ktorý z dôvodu potreby finančných prostriedkov predala v januári
2016 lízingovej spoločnosti za 38 000 eur, a následne si ho spätne prenajala formou
finančného prenájmu. Obstarávacia cena žeriava bola 75 000 eur, pri jeho predaji lízingovej
spoločnosti bola účtovná a daňová zostatková cena rovnaká vo výške 25 000 eur. Rozdiel
medzi výnosom z predaja (38 000) a účtovnou zostatkovou cenou (25 000) ako zisk z predaja
majetku vo výške 13 000 eur sa účtuje podľa postupov účtovania na účet 384-Výnosy
budúcich období, ktorý je v plnej výške súčasťou základu dane daňovníka v r. 2016 (položka
zvyšujúca výsledok hospodárenia na r. 180 tlačiva daňového priznania právnických osôb).
Následné rozpúšťanie účtu výnosov budúcich období počas doby trvania finančného
prenájmu sa do základu dane nezahrnie (bude položkou znižujúcou výsledok hospodárenia).
Prípadný rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou a účtovnou zostatkovou cenou
u predávajúceho by bol podľa charakteru položkou zvyšujúcou, alebo znižujúcou výsledok
hospodárenia.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
Október 2016
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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia
k uplatneniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky
u právnickej osoby

Právnická osoba si môže uplatňovať výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky (ďalej
len „PHL“) troma spôsobmi uvedenými v § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Všetky tri
spôsoby preukazovania spotreby PHL sú rovnocenné a daňovník ich môže použiť pri
vlastnom, prenajatom, vypožičanom motorovom vozidle, ako aj pri vozidle
obstarávanom formou finančného prenájmu. Právnická osoba sa môže rozhodnúť a vybrať
si ten spôsob preukazovania spotreby PHL, ktorý je pre neho najvhodnejší. Výdavky na
spotrebované PHL sú výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok
ustanovených v zákone o dani z príjmov pri dodržaní definície daňového výdavku
uvedeného v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov – t.j. ide o výdavok na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom
a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.
Ak má daňovník viac motorových vozidiel, môže pri jednotlivých motorových vozidlách
uplatňovať výdavky na spotrebované PHL rôznym spôsobom podľa bodov 1 až 3 ustanovenia
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov.

Spotreba PHL podľa cien platných v čase nákupu PHL prepočítané podľa
spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze
(§ 19 ods. 2 písm. l) bod 1 zákona o dani z príjmov)
Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby PHL sa vychádza z počtu najazdených kilometrov,
z ceny pohonnej látky platnej v čase jej nákupu (preukázanej dokladom o nákupe PHL) a zo
spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla.
Ak sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so
skutočnou spotrebou PHL alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej:
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-

-

dokladom (certifikátom) vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie
autorizácie podľa § 23 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúcimi inú spotrebu PHL.

Ak sa právnická osoba rozhodne použiť uvedený spôsob stanovenia daňových výdavkov na
PHL, daňovník je povinný viesť knihu jázd a prípadná skutočne vyššia spotreba PHL oproti
spotrebe vypočítanej podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 zákona o dani z príjmov je nedaňovým
výdavkom.
Príklad č. 1 – nadspotreba PHL
Spoločnosť v roku 2017 na základe príslušných dokladov o nákupe PHL zaúčtovala výdavky
na spotrebu PHL vo výške 6 000 eur. Po prepočítaní spotrebou uvedenou v technickom
preukaze a cenou PHL platnou v čase jej nákupu podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1 zákona
o dani z príjmov sú výdavky na spotrebu PHL vo výške 5 320 eur. Na ktorom riadku daňového
priznania k dani z príjmov právnickej osoby má daňovník uviesť tento rozdiel?
Odpoveď
Nadspotreba PHL vo výške 680 eur je nedaňovým výdavkom spoločnosti a uvádza sa ako
položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na r. 3 Tabuľky A – Položky, ktoré nie sú daňovými
výdavkami (k r. 130 II. časti daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby).
Príklad č. 2 – certifikát konformity
Spoločnosť zakúpila v marci 2017 nové osobné motorové vozidlá u predajcu na Slovensku.
Od predajcu obdržala certifikát konformity, v ktorom sú uvedené spotreby PHL pre mesto,
mimo mesta a kombinovaná spotreba. Do technického preukazu na dopravnom inšpektoráte
bola zapísaná len kombinovaná spotreba.
Spoločnosť vzhľadom k tomu, že takmer 80% jázd vykonáva v rámci mesta, vedie presnú
evidenciu jázd v meste a mimo mesta. Môže prepočítať spotrebu PHL v meste a mimo mesta
podľa certifikátu konformity alebo je povinná sa riadiť údajom zapísaným v technickom
preukaze, a teda vypočítavať spotrebu PHL len cez kombinovanú spotrebu?
Odpoveď
Každé vozidlo, ktorému členský štát EÚ udelil typové schválenie ES vozidla, je povinný každý
členský štát EÚ uznať. Výrobca je povinný pri predaji ku každému vozidlu, ktoré má udelené
typové schválenie ES dodať Certifikát konformity (COC) alebo „osvedčenie o zhode COC“,
a to v každom členskom štáte EÚ.
Ak má daňovník v technickom preukaze resp. v osvedčení o evidencii vozidla uvedenú len
jednu spotrebu PHL, ale výrobca alebo predajca poskytol údaje o spotrebe PHL v členení na
jednotlivé cykly, pri výpočte výdavkov na spotrebované PHL môže daňovník postupovať podľa
spotreby zodpovedajúcej príslušnému cyklu premávky, pričom na tieto účely je možné
akceptovať spotrebu PHL podľa cyklov uvedenú v doklade, ktorým je Certifikát konformity
pre konkrétny typ motorového vozidla.
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Príklad č. 3 – „prelitrovanie“
Ako má daňovník postupovať, ak mu v priebehu zdaňovacieho obdobia skončí platnosť
osvedčenia o úradnom meraní a v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia nebude mať vydané
nové osvedčenie (teda ak napr. osvedčenie bolo vydané do 30.6.2017, môže daňovník
uplatňovať vyššiu spotrebu PHL na uvedené motorové vozidlo až do 31.12.2017)?
Odpoveď
Na účely uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL do daňových výdavkov
postačuje, že daňovník má certifikát vydaný. Vyššiu spotrebu daňovník uplatňuje počas celého
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bolo osvedčenie o úradnom meraní vydané, bez ohľadu
na to, v ktorom mesiaci bolo osvedčenie vydané. Ak daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho
obdobia skončí platnosť osvedčenia o úradnom meraní (napr. 30. 6. 2017), potom aj keď
v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia nebude mať vydané nové osvedčenie, môže na
uvedené motorové vozidlo uplatňovať spotrebu PHL podľa uvedeného osvedčenia až do
konca príslušného zdaňovacieho obdobia, čo je v danom prípade do 31.12.2017 resp. aj
v nasledujúcom období.
Príklad č. 4 – pokladničný doklad z ERP
Právnická osoba stratila originál pokladničného dokladu z elektronickej registračnej
pokladnice (ERP) alebo z virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) o nákupe PHL. Môže od
predávajúceho PHL žiadať vytlačenie kópie pokladničného dokladu z dôvodu evidencie
v účtovníctve?
Odpoveď
Nie. Podľa § 4 ods. 2 písm. b) 11. bod zákona č. 289/2008 Z. z. ERP musí umožňovať
vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho
bodu uvedeného zákona so súčasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na
vhodné dátové médium, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená,
ale nesmie obsahovať ochranný znak.
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v ERP
alebo vo VRP odovzdať kupujúcemu iba pokladničný doklad (originál), a to len po prijatí
tržby za predaný tovar alebo za poskytnutú službu. Iný doklad o prijatí tržby podnikateľ
nesmie kupujúcemu odovzdať. Uvedené platí aj v prípade, keď sa kupujúci dožaduje
vystavenia náhradného dokladu o zaplatení z dôvodu straty vydaného pokladničného dokladu.

Ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba
v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL
alebo sa tam neuvádza, vychádza sa z preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej
vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje
spôsob výpočtu spotreby PHL.
Pri tvorbe internej smernice na daňové účely je možné primerane vychádzať z Oznámenia MF
SR č. 8092/2000-72 o spôsobe stanovenia výšky daňového výdavku na spotrebu pohonných
látok motorového vozidla určeného na prepravu desať a viac osôb, motorového vozidla
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určeného na nákladnú dopravu a motorového vozidla určeného na špeciálne použitie
uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2000 (ďalej len „Oznámenie MF SR“).
V prípade elektromobilov je pohonnou látkou elektrická energia a v technickom preukaze
alebo osvedčení o evidencii elektromobilov sa neuvádza spotreba, ale len výkon.
Elektromobil môže daňovník nabíjať:
 v nabíjacej stanici, v ktorej získa doklad, ktorý si môže uplatniť ako daňový výdavok
podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov alebo
 nabíjaním na báze striedavého prúdu (klasická zástrčka) – prostredníctvom faktúry
za elektrickú energiu, daňovník si môže uplatňovať daňový výdavok podľa § 2 písm.
i) ZDP (elektrárne zatiaľ nemajú špeciálnu sadzbu pre odber elektrickej energie
špeciálne pre tieto vozidlá).
Daňovník môže preukazovať spotrebu elektrickej energie:
vlastným meraním (pri ktorom si daňovník musí viesť knihu jázd) – spotreba
preukázaná na základe vlastnej internej smernice, ktorou sa preukáže skutočná
spotreba a postup, akým bola táto spotreba zistená. Pri tomto spôsobe určenia spotreby
elektrickej energie je potrebné na účely správneho zistenia výšky daňového výdavku
sledovať skutočnú spotrebu elektrickej energie a viesť osobitné záznamy spotreby
elektrickej energie v prepočte na 100 km jazdy. Pri vlastnom meraní spotreby
elektrickej energie je možné primerane použiť aj postup stanovený v Oznámení MF
SR.
 alebo meračom (zabudovaným priamo vo vozidle), prostredníctvom ktorého by sa dal
zistiť presný odber kWh elektrickej energie.


Spotreba PHL na základe satelitného sledovania pohybu vozidla (§ 19 ods.
2 písm. l) bod 2 zákona o dani z príjmov)
Tento spôsob preukazovania spotreby PHL môže daňovník použiť iba v prípade, ak vozidlo je
vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla, ktorá zaznamenáva všetky
vykonané jazdy a zároveň aj spotrebu PHL.
Upozornenie:
Ak jednotka satelitného sledovania pohybu vozidla nesleduje aj spotrebu PHL, daňovník
nemôže použiť tento spôsob preukazovania spotreby PHL.
Daňovník preukazuje výdavky na spotrebované PHL dokladmi o nákupe PHL, evidenciou
jázd a spotrebou PHL z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel.
Právnická osoba v tomto prípade neprepočítava spotrebu PHL podľa osvedčenia o evidencii
alebo podľa technického preukazu a uplatňuje preukázané výdavky na spotrebované PHL do
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výšky spotreby vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, t. j.
do daňových výdavkov sa uzná aj prípadná zdokumentovaná nadspotreba vozidla.
Príklad č. 5 – nákladné a osobné motorové vozidlo
Daňovník inštaloval GPS systém do nákladných a osobných motorových vozidiel. Je daňovým
výdavkom spotreba PHL na základe satelitného sledovania pohybu vozidla a spotreby
vykázanej GPS aj pre nákladné aj pre osobné motorové vozidlá?
Odpoveď
Podľa § 19 ods. 2 písm. l) druhého bodu zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami sú
výdavky (náklady) na spotrebované PHL na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky
vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. Výdavky podľa
tohto ustanovenia je možné uplatniť ako pri osobných motorových vozidlách, tak aj pri
nákladných motorových vozidlách.

Paušálne výdavky na spotrebované PHL (§ 19 ods. 2 písm. l) bod 3 zákona
o dani z príjmov)
Ak sa daňovník rozhodne pre tento spôsob uplatňovania výdavkov (nákladov) na
spotrebované PHL, do daňových výdavkov si môže uplatniť výdavky (náklady) na
spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového
preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu
najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného
zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na spotrebu PHL daňovník nie je povinný viesť knihu
jázd, neprepočítava spotrebu PHL podľa technického preukazu alebo osvedčenia o evidencii
vozidla, ale je povinný preukázať stav tachometra vozidla na začiatku a na konci príslušného
zdaňovacieho obdobia, ako aj nákup PHL dokladmi o ich nákupe zaúčtovanými v účtovníctve
daňovníka.
Upozornenie:
Ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL v paušálnej výške 80 % z celkového
preukázaného nákupu PHL, nie je tým automaticky deklarované, že toto motorové vozidlo
využíva na podnikanie len na 80%. Uplatňovanie výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL
týmto spôsobom nemá vplyv na uplatňovanie ostatných ustanovení zákona o dani z príjmov
súvisiacich s používaním motorových vozidiel.
Príklad č. 6 – paušálne výdavky na spotrebované PHL
Právnická osoba má v majetku 5 osobných motorových vozidiel a v roku 2017 na základe
dokladov o nákupe PHL zaúčtovala náklady na spotrebu PHL v celkovej výške 27 680 eur, čo
zodpovedá primeranému počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometrov na začiatku
a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia. Motorové vozidlá používa výlučne na
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podnikanie a uplatňuje spôsob podľa § 19 ods. 2 písm. l) tretieho bodu zákona o dani
z príjmov. Ako vyplní daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby?
Odpoveď
Ak daňovník uplatňuje § 19 ods. 2 písm. l) tretí bod zákona o dani z príjmov, daňovým
výdavkom sú náklady na spotrebu PHL vo výške 80% z celkového preukázateľného nákupu
PHL, t.j. 22 144 eur. Zvyšných 20% vo výške 5 536 eur je nedaňovým výdavkom, ktorý
spoločnosť uvedie ako položku zvyšujúcu výsledok na r. 3 Tabuľky A – Položky, ktoré nie sú
daňovými výdavkami (k r. 130 II. časti daňového priznania k dani z príjmov právnickej
osoby).
Príklad č. 7 – primeraný počet najazdených kilometrov
Čo znamená primeraný počet najazdených kilometrov pri uplatňovaní paušálnych výdavkov
na spotrebované PHL a ako ho daňovník preukazuje na daňové účely?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov definíciu pojmu primeraný počet najazdených kilometrov neobsahuje.
Správca dane má možnosť preveriť správnosť takto vykazovanej spotreby PHL daňovníka,
napr. môže skúmať počet najazdených kilometrov primerane k podnikateľskej činnosti
daňovníka v nadväznosti na spotrebu vykazovanú v minulých zdaňovacích obdobiach a pod.
Príklad č. 8 – zmena spôsobu uplatnenia výdavkov na spotrebu PHL
Je možné v priebehu zdaňovacieho obdobia meniť spôsoby uplatnenia výdavkov na
spotrebované PHL? Napríklad časť roka bude daňovník uplatňovať výdavky na spotrebované
PHL vo forme paušálnych výdavkov a časť roka prepočítané podľa spotreby uvedenej
v technickom preukaze?
Odpoveď
Zo znenia ustanovenia § 19 ods. 2 písm. l) bodu 3 zákona o dani z príjmov vyplýva, že tento
spôsob spotreby PHL môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov len za celé zdaňovacie
obdobie.
Príklad č. 9 – nákladný automobil
Je možné uplatniť paušálne výdavky na spotrebu PHL aj pri nákladných automobiloch?
Odpoveď
Výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov môže daňovník uplatniť aj na
nákladné automobily.
Príklad č. 10 – uplatnenie DPH pri nákupe PHL v prípade motorového vozidla, ktoré
daňovník využíva výlučne na podnikateľské účely
Daňovník (platiteľ DPH) používa v súvislosti s podnikateľskou činnosťou motorové vozidlo,
na ktoré si uplatňuje paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového
preukázaného nákupu PHL. Pri nákupe PHL mu vzniká nárok na odpočítanie DPH
z nakúpených PHL iba do výšky paušálnych výdavkov, nakoľko nemôže preukázať rozsah
použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie. Môže
časť DPH, na ktorú mu nevznikol nárok na odpočítanie, zahrnúť do daňových výdavkov?
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Odpoveď
Nakoľko DPH prislúcha k výdavkom na spotrebované PHL, ktoré nie sú daňovým výdavkom,
nie je daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov ani časť DPH,
na ktorú daňovníkovi nevznikol nárok na jej odpočítanie podľa zákona o DPH.
Príklad č. 11 – motorové vozidlo obstarané v priebehu roka
Právnická osoba obstarala v marci 2017 kúpou motorové vozidlo, ktoré využíva výlučne na
podnikateľské účely. Môže v roku 2017 uplatniť výdavky na spotrebované PHL vo forme
paušálnych výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) tretieho bodu zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Áno, môže, pričom stav tachometra uvedie v čase, kedy auto nadobudla do vlastníctva.
Právnická osoba pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL do daňových výdavkov
postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov aj vtedy, ak ako zamestnávateľ
poskytne motorové vozidlo svojmu zamestnancovi (§ 2 písm. aa) zákona o dani z príjmov) na
používanie na služobné a aj súkromné účely. Do daňových výdavkov si môže uplatniť
náklady (výdavky) na spotrebované PHL len v pomernej výške, v akej zamestnanec
využíva poskytnuté motorové vozidlo zamestnávateľom v súvislosti s podnikaním tohto
zamestnávateľa, najviac však do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu
pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie. Výdavky na spotrebované pohonné látky
na súkromné km zamestnanca nie sú daňovým výdavkom spoločnosti.
Príklad č. 12 – uplatnenie paušálnych výdavkov na spotrebu PHL
Právnická osoba má v majetku spoločnosti niekoľko motorových vozidiel, pričom niektoré
z nich používa výlučne na podnikateľskú činnosť a niektoré z nich poskytla zamestnancom aj
na súkromné používanie. V týchto prípadoch daňovník ako zamestnávateľ zdaňuje
zamestnancovi nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla v súlade s § 5 ods. 3
písm. a) zákona o dani z príjmov. Ako si môže uplatňovať paušálne výdavky na spotrebu PHL,
ak motorové vozidlo využíva
1. výlučne na podnikanie
2. na podnikanie v pomere 80 %
3. na podnikanie v pomere 50 %?
Odpoveď
Ak daňovník využíva motorové vozidlo výlučne na podnikanie, môže si do daňových výdavkov
zahrňovať paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného
nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených
kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.
Ak daňovník využíva motorové vozidlo na podnikanie na 80 %, môže si do daňových výdavkov
zahrnúť paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu
pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov
podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.
Ak však daňovník využíva motorové vozidlo na podnikanie na 50 %, do daňových výdavkov si
môže zahrnúť paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 50 % z celkového preukázaného
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nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených
kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.
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