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Daň z príjmov

Príjmy oslobodené od dane z príjmov právnických
osôb

Predmet dane z príjmov u právnickej osoby je v zákone č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) všeobecne
vymedzený v § 2 písm. b), podľa ktorého predmetom dane je príjem (výnos)
z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka – okrem osobitne
vymedzeného predmetu dane podľa § 12 ZDP. Ustanovenie § 12 ZDP vyme-
dzuje predmet dane osobitne uvedených typov právnických osôb, ktoré
vzhľadom na svoju činnosť majú odlišný spôsob zdanenia príjmov dosahova-
ných zo svojej činnosti (napr. daňovníci nezaložení alebo nezriadení na pod-
nikanie, verejno-obchodná spoločnosť, daňovník – právnická osoba, ktorá je
spoločníkom verejno-obchodnej spoločnosti alebo komplementárom ko-
manditnej spoločnosti a pod.).

Vo všeobecnosti však platí, že príjmy, ktoré sú predmetom dane daňovní-
ka – právnickej osoby, nemusia byť zároveň aj zdaniteľnými príjmami,
a to z dôvodu vymedzenia oslobodenia určitých druhov príjmov. Príjmy
oslobodené od platenia dane z príjmov právnickej osoby sú vymedzené
v § 13 ZDP.

Príjmy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na
podnikanie plynúce z ich hlavnej činnosti [§ 13 ods. 1 písm. a)]

Daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie vymedzuje
§ 12 ods. 3 ZDP. Hlavným poslaním týchto daňovníkov je prioritne vykoná-
vanie neziskovej činnosti, ktorá má verejnoprospešný účel. Okrem nezisko-
vej činnosti daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie môžu
(ak im to právne predpisy dovoľujú) vykonávať aj podnikateľskú ziskovú
činnosť, ktorá by však mala byť iba akýmsi doplnkovým zdrojom financova-
nia hlavnej nezdaňovanej činnosti.

ZDP priamo vymedzuje daňovníkov alebo právne formy daňovníkov, ktorí sa
na účel zdanenia príjmov považujú za daňovníkov nezaložených alebo nezria-
dených na podnikanie. Medzi takýchto daňovníkov patria záujmové združenia
právnických osôb, profesijné komory, občianske združenia, odborové organi-
zácie, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské
spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce,
vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy, vy-
soké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna
poisťovňa, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Fond ochrany
vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond,
Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií, neinvestičné fondy,
nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, or-
ganizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu.

Základným predpokladom oslobodenia príjmov u daňovníkov nezaložených
alebo nezriadených na podnikanie je skutočnosť, že ide o príjmy plynúce
z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základ-
nou činnosťou. Hlavná činnosť daňovníka môže byť vymedzená:
� priamo v zákone, na základe ktorého vznikol (napr. Fond na ochranu

vkladu, Rozhlas a televízia Slovenska),
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NEPREHLIADNITE!
Aj keď obchodné spoločnosti nie sú
založené na podnikanie, nepovažujú
sa za daňovníkov nezaložených ale-
bo nezriadených na podnikanie. Ide
napr. o športové kluby, ktoré aj keď
sa zriaďujú s iným cieľom, ako je
podnikanie vo forme akciových spo-
ločností alebo spoločností s r. o., na
účely ZDP nie sú považované za da-
ňovníkov nezaložených alebo nezria-
dených na podnikanie a základ dane
stanovujú tak ako iné obchodné spo-
ločnosti založené s cieľom podnikania.

� Príklad č. 1:

Profesijná komora organizuje príprav-
né semináre ku skúške odbornej spôso-
bilosti uchádzačov o členstvo v profe-
sijnej komore. Sú príjmy z organizácie
seminárov považované za zdaniteľné
príjmy?
Podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP sú od
dane oslobodené príjmy, ktoré plynú
profesijnej komore z činnosti, na kto-
rej účel profesijná komora vznikla
alebo ktorá je jej základnou činnosťou
vymedzenou osobitným predpisom. Ak
osobitný predpis, na základe ktorého
je profesijná komora zriadená a ná-
sledne jej štatút podmieňuje vznik
členstva v komore úspešným absolvo-
vaním skúšky odbornej spôsobilosti,
neustanovuje inak, potom organizo-
vanie prípravných seminárov ku skúš-
ke pre uchádzačov je možné klasifiko-
vať ako jednu zo základných činností
profesijnej komory. Z uvedeného vy-
plýva, že aj príjmy, ktoré profesijná
komora dosahuje za tieto prípravné
semináre, možno považovať za príj-
my, ktoré plynú z činnosti, na ktorej
účel profesijná komora vznikla alebo
ktorá je jej základnou činnosťou,
a preto sú oslobodené od dane z príj-
mov. Skutočnosť, že absolvovanie se-
minára nie je pre uchádzačov o člen-
stvo povinné, nie je rozhodujúca.

� Príklad č. 2:

Občianske združenie má vo svojich
stanovách ako hlavnú činnosť uvede-
nú aj propagáciu svojich členov pro-
stredníctvom reklamy, ako aj poskyto-
vanie prenájmu pre svojich členov za

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu?
Nemusíte – je tu pre vás www.zakonypreludi.sk.



� v stanovách (napr. občianske združenia, politické združenia),
� v štatúte (napr. obce, vysoké školy),
� zriaďovateľskými listinami (napr. rozpočtové a príspevkové organizácie),
� zakladateľskými listinami (napr. neziskové organizácie založené na zá-

klade zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnopros-
pešné služby).

ZDP na účely oslobodenia príjmov plynúcich z hlavnej činnosti nestanovuje,
že by daňovník z tejto hlavnej činnosti nemohol dosiahnuť zisk, t. j. že by
jeho príjmy z hlavnej činnosti nemohli byť vyššie ako výdavky (náklady) vy-
naložené na tieto príjmy. Treba však podotknúť, že spôsob jeho použitia je
podmienený podmienkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch,
na základe ktorých vznikol.
ZDP však v § 13 ods. 1 písm. a) striktne vymedzuje príjmy, ktoré nie sú
oslobodené od dane, a to bez ohľadu nato, že sú dosahované z hlavnej čin-
nosti daňovníka. Z oslobodenia od dane z príjmov sú vylúčené:
� príjmy z predaja majetku a z nájomného – zdaneniu nepodliehajú iba

príjmy plynúce z predaja a z prenájmu majetku rozpočtových organizá-
cií, obcí a vyšších územných celkov [§ 13 ods. 1 písm. b) a e)],

� príjmy z reklamy – sú vždy zdaniteľným príjmom bez ohľadu na typ ne-
ziskovej organizácie,

� príjmy z členských príspevkov – zdaneniu nepodliehajú členské prí-
spevky prijaté záujmovými zduženiami právnických osôb, profesijnými
komorami, občianskymi združeniami, odborovými organizáciami, poli-
tickými stranami a hnutiami [§ 13 ods. 2 písm. b)],

� príjmy z činností, ktoré sú podnikaním – činnosťami, ktoré sú podni-
kaním, je možné rozumieť činnosti, ktoré je možné vykonávať iba na zá-
klade živnostenského oprávnenia v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov,

� príjmy, ktoré sú zdaňované daňou vyberanou zrážkou – príjmy, kto-
ré podliehajú zdaneniu podľa § 43 ZDP,

� príjmy plynúce na základe zmluvy o sponzorstve v športe – zmluvou
o sponzorstve v športe sa podľa § 50 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sponzor zaväzuje poskytnúť
priame alebo nepriame peňažné alebo nepeňažné plnenie športovej orga-
nizácii a športová organizácia sa zaväzuje umožniť sponzorovi spájať ná-
zov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho
výrobku so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvi-
siaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Sponzorské
plynúce zo zmluvy o sponzorstve v športe je vždy zdaniteľným príjmom
pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, pri-
čom spôsob jeho zahrnovania do základu dane je upravený v § 17 ods. 3
písm. k) ZDP pri športovej organizácii účtujúcej v sústave jednoduchého
účtovníctva alebo v § 17 ods. 3 písm. l) pri športovej organizácii účtujú-
cej v sústave podvojného účtovníctva. Vo všeobecnosti je možné pove-
dať, že bez ohľadu na to, či daňovník účtuje v sústave podvojného
účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva, sa sponzorské
zahrnie do základu dane:
– ak je použité na obstaranie odpisovaného hmotného majetku – po-

čas doby odpisovania tohto majetku vo výške odpisov vypočítaných
rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom odpisovania alebo po-
mernej časti zodpovedajúcej výške použitého príjmu na obstaranie
tohto majetku,
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výhodnejších podmienok. Sú tieto
príjmy pre občianske združenie oslo-
bodené od dane z príjmov alebo pat-
ria medzi zdaniteľné príjmy?

Podľa § 12 ods. 2 ZDP predmetom
dane občianskeho združenia ako da-
ňovníka, ktorý nie je založený alebo
zriadený na podnikanie, sú príjmy
z činností, ktorými dosahuje zisk ale-
bo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to
vrátane príjmov z predaja majetku,
príjmov z reklám, príjmov z členských
príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň
vyberá podľa § 43 ZDP.

ZDP v § 13 ods. 1 písm. a) zároveň
oslobodzuje príjmy občianskeho zdru-
ženia plynúce z činnosti, na ktorej účel
občianske združenie vzniklo alebo kto-
rá je jeho základnou činnosťou vyme-
dzenou osobitným predpisom, ale zá-
roveň stanovuje, že príjmy plynúce
z reklamy nie sú oslobodené od dane.

Aj napriek tomu, že občianske združenie
vo svojom štatúte má ako hlavnú úlohu
uvedenú okrem iného aj propagáciu
svojich členov prostredníctvom reklamy
alebo poskytovanie prenájmu za výhod-
nejšie ceny, príjmy plynúce z prenájmu
a z reklamy sú vždy predmetom dane
občianskeho združenia, pričom občian-
ske združenie si môže do daňových vý-
davkov uplatniť náklady vynaložené na
reklamu, resp. náklady súvisiace s pre-
nájmom. Zahrnovanie príjmov plynú-
cich z reklamy do zdaniteľných príjmov
vyplýva z princípu reciprocity ZDP,
lebo daňovník – člen občianskeho
združenia, si výdavky za prenájom ale-
bo reklamu uplatňuje do daňových vý-
davkov v plnej výške.

� Príklad č. 3:

Stredná odborná škola – príspevková
organizácia, bola zriadená s cieľom
výchovy a vzdelávania stredoškolákov.
Škola dosahuje príjmy z poskytovania
služieb a predaja produktov, ktoré po-
skytujú a vyrábajú žiaci na odbornom
výcviku. Na pracoviskách odborného
výcviku študenti poskytujú služby pre
zákazníkov, ktorými sú ako zamestnan-
ci školy, tak aj cudzí zákazníci. Sú príj-
my dosahované z poskytovania služieb
a predaja produktov považované za
príjmy oslobodené od dane z príjmov



– ak je použité na bežné výdavky – v súlade s účtovníctvom vo vecnej
a časovej súvislosti s účtovaním použitia sponzorského. (Príklady
č. 1 až 5)

Príjmy rozpočtových organizácií z prenájmu a z predaja
majetku [§ 13 ods. 1 písm. b)]

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozpočtové organizácie môže zriadiť štát, obec alebo vyšší územný celok. Na
rozpočtové organizácie sa samozrejme vzťahuje aj ustanovenie § 13 ods. 1
písm. a) ZDP, avšak na rozdiel od ostatných daňovníkov nezaložených alebo
nezriadených na podnikanie (s výnimkou obcí a vyšších územných celkov) sa
na rozpočtové organizácie vzťahuje aj oslobodenie príjmov z prenájmu a z pre-
daja majetku. Príjem z predaja majetku alebo jeho prenájmu je oslobode-
ný bez ohľadu na skutočnosť, či sa majetok používa v hlavnej alebo podnika-
teľskej činnosti. Výnimku z oslobodenia predstavujú príjmy plynúce
z predaja majetku, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP.

� Príklad č. 6:

Štátna rozpočtová organizácia predala budovu, ktorá mala status preby-
točného nehnuteľného majetku. Obstarávacia cena budovy vrátane hod-
noty vykonaných technických zhodnotení na tejto budove bola vo výške
550 000 eur. Predajná cena budovy bola vo výške 600 000 eur. Sú príjmy
rozpočtovej organizácie plynúce z predaja tejto budovy oslobodenými ale-
bo zdaniteľnými príjmami na účely ZDP?

Štátna rozpočtová organizácia je povinná predaj prebytočného nehnuteľ-
ného majetku uskutočňovať v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov. Vychádzajúc z predpokladu, že
predaj sa uskutočnil v súlade s uvedeným právnym predpisom, príjmy ply-
núce z predaja budovy vo výške 600 000 eur sú oslobodené od dane z príj-
mov a zároveň obstarávacia cena zvýšená o hodnotu technického zhodno-
tenia vo výške 550 000 eur sa nepovažuje v súlade s § 21 ods. 1 písm. j)
ZDP za daňový výdavok.

Príjmy štátnych fondov, Rady pre riešenie krízových situácií,
Garančného fondu investícií a Fondu ochrany vkladov [§ 13
ods. 1 písm. c)]

Oslobodenie príjmov uvedených inštitúcií a organizácií nadväzuje na ich
špecifickú činnosť, ktorú vykonávajú. V nadväznosti na uvedené oslobode-
nie príjmov týchto daňovníkov od dane z príjmov zdaniteľnými príjmami sú
iba príjmy, ktoré podliehajú dani vyberanej zrážkou podľa § 43 ZDP.

Príjmy (výnosy) plynúce daňovníkovi (dlžníkovi) v procese
konkurzu a reštrukturalizácie [§ 13 ods. 1 písm. d)]

Daňovníkovi, ktorý sa nachádza v nepriaznivej ekonomickej situácii, t. j. nie je
schopný plniť si svoje záväzky, či už z prvotnej alebo druhotnej platobnej ne-
schopnosti, hrozí úpadok. Úpadok je možné riešiť v súlade so zákonom
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) dvoma spôsobmi –
prostredníctvom konkurzu alebo reštrukturalizácie.
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podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP? Škola
poskytuje aj štúdium externým študen-
tom, za ktoré vyberá príspevok na štú-
dium. Je príspevok na štúdium príj-
mom oslobodeným od dane z príjmov?
Príspevková organizácia sa na účely
ZDP považuje za daňovníka nezalo-
ženého alebo nezriadeného na podni-
kanie. Podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP
sú oslobodené od dane z príjmov príj-
my plynúce z činnosti, na ktorej účel
títo daňovníci vznikli alebo ktorá je
ich základnou činnosťou vymedzenou
osobitným predpisom, okrem príjmov
z činností, ktoré sú podnikaním.
Pri určení zdaniteľnosti alebo oslobo-
denia príjmu je potrebné vychádzať
z hlavnej činnosti, ktorá je vymedzená
v stanovách školy schválených jej zria-
ďovateľom, a zo skutočnosti, či čin-
nosti je možné vykonávať iba na zá-
klade živnostenského oprávnenia.
Ak činnosti (predaj výrobkov, poskyt-
nutie služieb a poskytovanie externého
vzdelávania), z ktorých plynú príjmy,
sú jednou z hlavných činností školy
uvedených v jej stanovách a na vyko-
návanie týchto činností nie je potreb-
né živnostenské oprávnenie, je možné
tieto príjmy považovať za príjmy oslo-
bodené od dane podľa § 13 ods. 1
písm. a) ZDP. V tomto prípade je po-
trebné aplikovať ustanovenie § 21
ods. 1 písm. j) ZDP, podľa ktorého vý-
davky vynaložené na príjmy, ktoré sú
oslobodené od dane, nie sú uznanými
daňovými výdavkami.
V prípade, že tieto činnosti je možné vy-
konávať iba na základe živnostenské-
ho oprávnenia, príjmy plynúce z týchto
služieb sa považujú za príjmy z činností,
ktoré sú podnikaním, teda podliehajú
zdaneniu. K týmto zdaniteľným príj-
mom je možné uplatniť si do daňových
výdavkov výdavky (náklady) súvisiace
s poskytnutými službami a výrobkami.

� Príklad č. 4:

Občianske združenie prenajíma časť
budovy, ktorú vlastní. Je občianske
združenie povinné použiť výnosy ply-
núce z prenájmu iba na činnosti spoje-
né s prenájmom?
Na účely ZDP sa občianske združenie
považuje za daňovníka nezaloženého

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup.
Využite daňovú pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.



Riešenie úpadku formou konkurzu nastáva v prípade, ak u daňovníka (spo-
ločnosti) neexistuje žiadna šanca na ozdravenie firmy. Cieľom konkurzu je
speňaženie majetku insolventného dlžníka a jeho použitie na uspokojenie
pohľadávok veriteľov pri dodržaní pravidiel poradia uspokojovania jednotli-
vých záväzkov.

Konkurz
V prípade konkurzu sú oslobodené u dane z príjmov u dlžníka tieto príjmy
(výnosy):

Príjmy plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty
Daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz v súlade so zákonom o konkur-
ze a reštrukturalizácii, sa prostredníctvom svojho správcu konkurznej pod-
staty snaží speňažiť majetok a výťažok zo speňaženia použiť na úhradu pohľa-
dávok prihlásených do konkurzu v zákonom stanovenej lehote. Preto pri
speňažovaní majetku správca konkurznej podstaty postupuje spôsobom, kto-
rý v súlade s odbornou starostlivosťou vyberie tak, aby čo najlepšie splnil
účel speňažovania a dodržal pravidlá speňažovania ustanovené zákonom
o konkurze. Majetok, ktorý tvorí konkurznú podstatu, je v zákone o kon-
kurze a reštrukturalizácii vymedzený pozitívne aj negatívne. Pozitívne vy-
medzenie stanovuje explicitné určenie majetku, ktorý môže tvoriť konkurznú
podstatu. Takýmto majetkom môže byť:
� majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu –– ide o ma-

jetok, ku ktorému mal daňovník – dlžník v momente vyhlásenia konkurzu
vlastnícke práva. Konkurz sa považuje za vyhlásený momentom zverejne-
nia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku;

� majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu – ide o majetok,
ktorý úpadca nadobudne až do zrušenia konkurzu, pričom nie je rozho-
dujúce, či majetok nadobudol vlastnou činnosťou alebo v dôsledku čin-
nosti správcu v rámci správy majetku podliehajúceho konkurzu. Môže
ísť o majetok nadobudnutý napr. darom, dedením alebo na základe pre-
vádzkovania podniku po vyhlásení konkurzu. Správca konkurznej pod-
staty zhodnotí možnosť pokračovať v prevádzkovaní podniku, pričom je
možné pokračovať, len ak dlžník splní podmienky stanovené zákonom
o konkurze a reštrukturalizácii;

� majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky – ide o majetok tretích
osôb, ku ktorému sa vzťahujú zabezpečovacie práva zabezpečujúce
úpadcove záväzky – majetok dlžníkovho veriteľa;

� iný majetok, ak to ustanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.

Negatívnym vymedzením je v § 72 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
stanovenie majetku, ktorý nepodlieha konkurzu. Takýmto majetkom je:
� majetok, ktorý nemožno postihnúť súdnym výkonom rozhodnutia

alebo exekúciou, ako sú napr. predmety každodennej potreby daňovní-
ka – dlžníka (zubná kefka, oblečenie),

� colná zábezpeka do výšky colného dlhu,
� zábezpeka na daň podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach,
� majetok nepodliehajúci konkurzu podľa zákona o správe majetku štátu.

Iba príjem z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty je
oslobodený od dane z príjmov, t. j. nezahŕňa sa do základu dane. V prípade,
že z majetku zahrnutého do konkurznej podstaty plynú iné príjmy, napr.
z prenájmu v prípade pokračovania prevádzkovania podniku po vyhlásení
konkurzu, tieto už nie sú oslobodené od dane z príjmov, ale zahrnujú sa do
základu dane a podliehajú zdaneniu.
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a nezriadeného na podnikanie (§ 12
ods. 3). V súlade s § 12 ods. 2 ZDP
predmetom dane takéhoto daňovníka
sú príjmy z činností, ktorými dosahuje
zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiah-
nuť, a to vrátane príjmov z nájomné-
ho. Daňovník, ktorý nie je založený
alebo zriadený s cieľom podnikania,
má podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP od
dane oslobodené príjmy plynúce z čin-
nosti, na ktorej účel tento daňovník
vznikol alebo ktorá je jeho základnou
činnosťou vymedzenou osobitným
predpisom.

V prípade občianskeho združenia ide
o hlavnú činnosť, ktorá je vymedzená
v stanovách občianskeho združenia.
Výnimku z oslobodenia tvoria okrem
iného príjmy plynúce z nájomného.
Príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie
sú oslobodené od dane, sú zdaniteľnými
príjmami, ku ktorým si môže občianske
združenie uplatniť daňové výdavky.

Hlavným poslaním občianskeho
združenia ako daňovníka nezaložené-
ho alebo nezriadeného na podnikanie
je prioritne vykonávanie neziskovej
činnosti, ktorá má verejnoprospešný
účel. Okrem neziskovej činnosti môže
občianske združenie vykonávať aj
podnikateľskú ziskovú činnosť, ktorá
by však mala byť iba akýmsi doplnko-
vým zdrojom financovania hlavnej ne-
zdaňovanej činnosti, t. j. zisk vykáza-
ný z podnikateľskej činnosti by mal
byť v prvom rade použitý na hlavnú
činnosť občianskeho združenia vyme-
dzenú v jeho stanovách.

� Príklad č. 5:

Zdravotnícke zariadenie je príspevko-
vou organizáciou. Sú príjmy dosaho-
vané týmto zdravotníckym zariadením
z jeho činnosti zdaniteľnými príjmami
alebo oslobodenými príjmami od dane
z príjmov?

Podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDP má da-
ňovník – príspevková organizácia – od
dane oslobodené iba príjmy plynúce
z činnosti, na ktorej účel vznikol alebo
ktorá je jeho základnou činnosťou vy-
medzenou osobitným predpisom, ok-
rem príjmov z predaja majetku, z ná-
jomného, z reklám, príjmov, ktoré sú
podnikaním, a z príjmov, z ktorých sa



� Príklad č. 7:

Na obchodnú spoločnosť bol dňa 12. 5. 2017 vyhlásený konkurz. Do
31. 12. 2017 nebol konkurz ukončený. V zdaňovacom období od 12. 5.
2017 do 31. 12. 2017 obchodná spoločnosť evidovala tieto príjmy a nákla-
dy:

Položka Výnosy Náklady/VC

Predaj majetku zahrnutého do konkurznej podstaty 600 000 620 000

Predaj zásob v rámci vykonávania činnosti spoločnosti 150 000 140 000

Prenájom majetku 85 000 80 000

Spolu 835 000 840 000

Ako spoločnosť stanoví základ dane za obdobie od 12. 5. 2017 do 31. 12.
2017?

Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, sa začí-
na dňom vyhlásenia konkurzu a končí sa dňom zrušenia konkurzu. Ak kon-
kurz nie je ukončený do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku,
v ktorom bol konkurz vyhlásený, končí sa zdaňovacie obdobie práve tohto
31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol konkurz
vyhlásený. Základ dane tohto prvého dlhšieho zdaňovacieho obdobia sa
rovná súčtu jednotlivých základov dane vypočítaných za jednotlivé kalen-
dárne roky alebo obdobia kratšie ako kalendárne roky. Prvým základom
dane, ktorý bude súčasťou tohto „dlhšieho“ zdaňovacieho obdobia, bude
základ dane stanovený za obdobie od 12. 5. 2017 do 31. 12. 2017.

Základ dane vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý je za toto obdobie
účtovná strata vo výške 5 000 eur (835 000 – 840 000). Príjmy z predaja
majetku zahrnutého do konkurznej podstaty vo výške 600 000 eur sú od
dane z príjmov oslobodené v súlade s § 13 ods. 1 písm. d) ZDP, t. j. pri vy-
číslení základu dane budú položkou odpočítateľnou od výsledku hospodá-
renia. K týmto oslobodeným príjmom je zároveň potrebné vylúčiť zo zákla-
du dane náklady súvisiace s oslobodenými príjmami podľa § 21 ods. 1
písm. j) ZDP, a to vo výške 620 000 eur (položka pripočítateľná k výsledku
hospodárenia). Príjmy z prenájmu majetku, ako aj z predaja zásob pred-
stavujú zdaniteľné príjmy, ku ktorým si spoločnosť môže uplatniť daňové
výdavky. V prípade, že by išlo o predaj zásob, ktoré by boli zahrnuté do
konkurznej podstaty, tieto príjmy by boli v súlade s § 13 ods. 1 písm. d)
ZDP oslobodené od dane.

Výpočet základu dane Suma

Výsledok hospodárenia -5 000

Položky odpočítateľné od VH -600 000

Položky pripočítateľné k VH +620 000

Základ dane 15 000

Príjmy plynúce z odpisu záväzkov pri konkurze, vykonané podľa zákona
o konkurze a reštrukturalizácii

Pohľadávky si v konkurze veritelia uplatňujú prihláškou (s výnimkou pohľa-
dávok proti podstate – t. j. pohľadávok, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu
v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu,
daní, poplatkov, ciel a pod.). Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na
základe rozvrhu schváleného príslušným orgánom alebo súdom.

V súvislosti s výťažkom speňaženia majetku môže dôjsť k situácii, že záväzky
budú na základe konkurzného konania vyrovnané čiastočne alebo vôbec. Závä-
zok alebo jeho nesplatená časť, ktoré daňovník nemusí zaplatiť, predstavuje
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daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona
o dani z príjmov.

Pri vymedzení, ktoré príjmy dosaho-
vané zdravotníckym zariadením z jeho
činnosti podliehajú zdaneniu a ktoré
sú od dane z príjmov oslobodené, je
potrebné vychádzať nielen zo zriaďo-
vacej listiny, ktorou bolo zdravotnícke
zariadenie zriadené, ale aj zo zákona
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostli-
vosti, službách súvisiacich s poskytova-
ním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o zdravotnej starostlivosti“)
a iných relevantných právnych pred-
pisov. Vychádzajúc z týchto právnych
predpisov je možné za hlavnú činnosť
považovať napríklad:

– poskytovanie lôžka a stravovania
pre sprevádzanie dieťaťa – ide
o službu súvisiacu s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti podľa § 13
zákona o zdravotnej starostlivosti;

– zdravotnú starostlivosť pre cu-
dzincov (občanov členských štátov
EÚ) – na základe princípu rovnos-
ti zaobchádzania s občanmi aké-
hokoľvek štátu EÚ aj občania
iných členských štátov EÚ majú
rovnaké právo ako občania SR na
zdravotnú starostlivosť, t. j. zdra-
votná starostlivosť sa im poskytne
za rovnakých podmienok ako do-
mácim poistencom (občanom SR).
Príjmy plynúce zo zdravotnej sta-
rostlivosti pre občanov iných člen-
ských štátov EÚ sú považované za
príjmy z hlavnej činnosti za rovna-
kých podmienok ako pri príjmoch
plynúcich zo zdravotnej starostli-
vosti poskytnutej občanom SR;

– vystavovanie posudkov – ide
o službu súvisiacu s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti podľa
§ 13 zákona o zdravotnej starostli-
vosti;

– doplatky k zdravotným úkonom,
ktoré neprepláca poisťovňa (napr.
narkóza pri gastroenterologickom
vyšetrení, „epidurálka“ a pod.) –
jednotlivé doplatky je potrebné po-
súdiť individuálne. Ak ide o zdra-
votné úkony, ktoré je potrebné vy-
konať s cieľom bezproblémového

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup.
Využite mzdovú pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.



preňho majetkový prospech, ktorý sa v súlade s postupmi účtovania v PÚ úč-
tuje do výnosov na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Takto
zaúčtovaný odpis záväzku pri konkurze sa považuje za príjem oslobodený
od dane z príjmov. Rovnako sa posudzuje aj odpis záväzku voči veriteľovi,
ktorý v konkurze neuplatnil svoje pohľadávky voči dlžníkovi.

Príjmy plynúce z odpisu záväzkov daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím
návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
Podľa § 102 zákona o konkurze a reštrukturalizácii súd aj bez návrhu rozhod-
ne o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu
nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Ide o prípady, ak súd
po vyhlásení konkurzu zistí, že majetok podliehajúci konkurzu nepostačuje
na úhradu týchto pohľadávok. Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu
súd oznámi v Obchodnom vestníku podľa § 102 ods. 5 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii. Príjmy plynúce z odpisu záväzkov dlžníka, ktorý sa
zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
sú oslobodené od dane z príjmov.

Príjmy plynúce z odpisu záväzkov daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu
z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu
správcu konkurznej podstaty
Ak súd ustanoví predbežného správcu a následne zistí, že majetok dlžníka
nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, môže právoplatným
uznesením zastaviť konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Ide o situá-
ciu, ku ktorej dochádza skôr, ako je na majetok dlžníka vyhlásený konkurz.
Účinky začatia konkurzného konania zanikajú až zverejnením oznamu o na-
dobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre
nedostatok majetku v Obchodnom vestníku.

Podľa § 20 ods. 5 zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinky začatia konkurz-
ného konania zanikajú až zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti
uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchod-
nom vestníku. Súd zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznese-
nia v Obchodnom vestníku bezodkladne po tom, čo uznesenie nadobudne prá-
voplatnosť. Aj príjmy plynúce z odpisu záväzkov daňovníka, na ktorého sa
zruší konkurz pre nedostatok majetku, sú oslobodené od dane z príjmov.

Reštrukturalizácia
Druhou formou riešenia úpadku je reštrukturalizácia. Cieľom reštrukturali-
zácie je záchrana a ozdravenie spoločnosti prostredníctvom procesu, v kto-
rom sa dlžník dohodne so všetkými veriteľmi na vyrovnaní ich pohľadávok
prostredníctvom reštrukturalizačného plánu. Reštrukturalizáciu je možné
uskutočniť len pri splnení určitých podmienok, ktorými sú:
� vykonávanie podnikateľskej činnosti,
� predpoklad zachovania podstatnej časti prevádzky podniku,
� predpoklad uspokojenia väčšieho rozsahu veriteľov ako v prípade kon-

kurzu.

V prípade procesu reštrukturalizácie sa za oslobodené príjmy u daňovníka
(dlžníka) považujú:

Príjmy plynúce z odpisu záväzkov pri reštrukturalizácii
V prípade, že daňovníkovi hrozí úpadok, môže požiadať správcu o vypraco-
vanie reštrukturalizačného posudku, ktorý sa následne predloží príslušnému
súdu. Ak súd zistí, že návrh na povolenie reštrukturalizácie spĺňa všetky zá-
konom predpísané náležitosti, rozhodne o začatí reštrukturalizačného kona-
nia a následne o povolení reštrukturalizácie.
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stanovenia správnej diagnózy s pri-
hliadnutím na zdravotný stav pa-
cienta (napr. ťažko zdravotne po-
stihnuté osoby), je možné takéto
doplatky považovať za príjmy
z hlavnej činnosti;

– poplatky za lekársku službu prvej
pomoci – ide o poplatok súvisiaci
s poskytnutím zdravotnej starostli-
vosti podľa zákona o zdravotnej
starostlivosti;

– výber operatéra, pôrodníka (platba
za to, že lekár príde aj mimo svojej
služby k operácii/pôrodu), poplatky
za pobyt pacienta v nadštandardnej
izbe, odbery krvi pre súkromných
lekárov a subjekty mimo nemocnice
a sterilizáciu nástrojov pre súk-
romných lekárov a iné subjekty (za
predpokladu neexistencie súbežnej
úhrady od zdravotnej poisťovne) –
všetky tieto činnosti priamo súvisia
s poskytovaním zdravotnej starost-
livosti a so skvalitňovaním poskyto-
vania zdravotnej starostlivosti. Ste-
rilizácia nástrojov má za cieľ
zabrániť komplikáciám a rozširo-
vaniu rôznych infekcií pri poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti;

– predaj nepoužitých liekov pred ex-
spiráciou za nákupnú cenu lieku,
ak predaj liekov vykonáva nemoc-
ničná lekáreň;

– poskytovanie výkonov pre iný pod-
nikateľský subjekt – klinické štúdie –
ak ide o nekomerčné klinické skú-
šanie (zadávateľom je vedecko-vý-
skumné pracovisko, napr. SAV, vy-
soká škola, resp. špecializované
zdravotnícke zariadenie).

Za príjmy plynúce z podnikateľskej čin-
nosti zdravotníckeho zariadenia, kto-
ré sa nevzťahujú priamo k poskytova-
niu zdravotnej starostlivosti ani ich
nemožno považovať za služby súvisia-
ce s poskytnutím zdravotnej starostli-
vosti, možno považovať príjem plynú-
ci napr.:

– z prítomnosti otca pri pôrode,

– zo zdravotníckeho dozoru pri
športových podujatiach,

– z vystavovania posudkov pre ko-
merčné poisťovne – v zmysle § 38
ods. 11 zákona č. 577/2004 Z. z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti



V rámci reštrukturalizačného konania sa vypracováva reštrukturalizačný
plán, ktorým je listina upravujúca vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov
osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov
plánu, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, resp. akcionármi dlžníka.

Samotné uskutočnenie reštrukturalizácie je naviazané na súhlas veriteľov
dlžníka. Reštrukturalizačný plán, ktorý vytvorí správca, je len návrhom,
pričom tento návrh podlieha schváleniu na dvoch úrovniach, a to veriteľ-
ským výborom a súdom. Reštrukturalizačný plán musí byť vypracovaný tak,
aby zabezpečoval v čo najväčšej miere uspokojenie pohľadávok veriteľom
pri zachovaní jeho reálnosti a udržateľnosti. Po schválení reštrukturalizačné-
ho plánu veriteľským výborom súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán uzne-
sením. Uznesenie súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Podľa
§ 155 zákona o konkurze a reštrukturalizácii nastávajú účinky súdom potvr-
deného reštrukturalizačného plánu zverejnením uznesenia o potvrdení plánu
v Obchodnom vestníku, pričom zverejnením tohto uznesenia zároveň zaniká
právo veriteľom, ktorí riadne a včas neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať
tieto pohľadávky voči dlžníkovi.

Daňovník – dlžník, odo dňa zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie
porovnáva prihlásené pohľadávky vo schválenom reštrukturalizačnom pláne
s hodnotou záväzkov vo svojom účtovníctve. Výšku záväzkov, ktoré vznikli
pred schválením reštrukturalizačného plánu a nie sú zahrnuté do reštruk-
turalizačného plánu, môže dlžník odpísať zo svojho účtovníctva. Takýto od-
pis záväzku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu záväzku so súvzťažným
zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Pri pohľadávkach prihlásených do reštrukturalizácie sa vychádza zo schvále-
ného reštrukturalizačného plánu. Podľa § 155 zákona o konkurze a reštruktu-
ralizácii pôvodná hodnota pohľadávky do výšky 50 % nezaniká a vo zvyšnej
časti platí, že je iným majetkovým právom veriteľa. Na účely účtovníctva je
rozhodujúca hodnota pohľadávky vo schválenom reštrukturalizačnom pláne.
Ostatná časť pôvodnej hodnoty pohľadávky sa u dlžníka považuje len za pod-
mienený záväzok, ktorého povinnosť plnenia nastane, ak sa dlžník rozhodne
prerozdeľovať zisk medzi akcionárov alebo spoločníkov.

Všetky záväzky, resp. pomerná časť záväzkov vrátane tých, ktoré neboli v zá-
konom stanovenej lehote prihlásené, a teda nie sú súčasťou reštrukturalizačné-
ho plánu a nebudú dlžníkom uhradené, sú oslobodené od dane z príjmov.

Príjmy obcí a vyšších územných celkov z prenájmu
a predaja ich majetku [§ 13 ods. 1 písm. e)]

Príjmy plynúce obci alebo vyššiemu územnému celku z prenájmu alebo
predaja majetku bez ohľadu na skutočnosť, či obec alebo vyšší územný ce-
lok prenajíma alebo predáva majetok používaný v hlavnej alebo podnikateľ-
skej činnosti, sú oslobodené od dane. V tomto prípade sa majetkom myslí
akýkoľvek majetok, nielen hmotný a nehmotný majetok, ale aj napr. finanč-
ný majetok, zásoby a pod.

Príjmy z odpisu záväzkov na základe rozhodnutia Rady pre
riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu [§ 13
ods. 1 písm. f)]

Zákonom č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení neskorších predpisov sa zriadila Rada pre riešenie krízových situácií.
Ide o právnickú osobu, ktorá v oblasti verejnej správy ako rezolučný orgán rie-
ši krízové situácie vybraných inštitúcií. Cieľom tohto zákona je zabrániť vý-
znamným nepriaznivým vplyvom na finančnú stabilitu SR, ochrana verejných
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uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách
za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v znení ne-
skorších predpisov, kde sa uvádza,
že vypracovanie lekárskeho posud-
ku a poskytnutie výpisu zo zdravot-
nej dokumentácie uhrádza fyzická
osoba alebo právnická osoba, na
ktorej vyžiadanie sa lekársky posu-
dok vypracoval alebo výpis zo zdra-
votnej dokumentácie poskytol,

– z predaja liekov prostredníctvom
verejnej lekárne alebo nemocnič-
nej lekárne s právom výdaja liekov
verejnosti,

– z poskytovania výkonov pre iný pod-
nikateľský subjekt – klinické štúdie –
ak ide o komerčné klinické skúšanie,
kde zadávateľom je farmaceutic-
ká spoločnosť a výsledky klinického
skúšania sú podkladom pre žiadosť
o registráciu lieku.

� Príklad č. 8:

Daňovník v roku 2016 zaúčtoval závä-
zok vo výške 20 000 eur s DPH. V roku
2017 vstúpil do reštrukturalizácie a na
základe súdom potvrdeného reštruktu-
ralizačného plánu je povinný uhradiť
veriteľovi v priebehu 4 rokov 25 %
hodnoty pohľadávky. Ako bude dlžník
postupovať z účtovného a daňového
hľadiska?

Dlžník eviduje záväzok vo výške 20 000
eur na účte 321 – Dodávatelia. Na zá-
klade potvrdeného reštrukturalizačné-
ho plánu bude účtovať úpravu hodno-
ty záväzku na sumu 5 000 eur (25 %
z 20 000 eur), t. j. zaúčtuje odpis záväz-
ku vo výške 15 000 eur na ťarchu účtu
321 – Dodávatelia so súvzťažným zápi-
som 648 – Ostatné výnosy z hospodár-
skej činnosti. Zároveň hodnotu 15 000
eur musí daňovník uviesť v poznám-
kach účtovnej závierky ako podmiene-
ný záväzok. Z pohľadu ZDP je odpis
tohto záväzku do výnosov oslobodený
od dane z príjmov, a to v zdaňovacom
období 2017, kedy súd potvrdil re-
štrukturalizačný plán.

� Príklad č. 9:

V zdaňovacom období 2017 obec pre-
dala nehnuteľnosť so stratou.

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



financií a ochrana vkladateľov, ktorých vklady podliehajú ochrane podľa zá-
kona o ochrane vkladov a klientov obchodníkov s cennými papiermi, ktorým
sa poskytujú náhrady za nedostupný klientsky majetok podľa zákona o cen-
ných papieroch.
Okrem inej činnosti Rada aj koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa
uvedeného zákona. Rezolučným konaním sa rozumie riešenie krízovej situ-
ácie prostredníctvom uloženia opatrenia alebo uloženia dodatočného opatre-
nia v záujme dosiahnutia cieľov konania na riešenie krízovej situácie. To, či
začne rezolučné konanie, posudzuje Rada. Rezolučné konanie sa uskutočňu-
je v nevyhnutnej miere a primeranom rozsahu, ak ciele zákona (zabránenie
nepriaznivým vplyvom na finančnú stabilitu SR a pod.) nie je možné dosiah-
nuť postupom v konkurznom konaní alebo inom obdobnom konaní. Rada
môže v rámci rezolučného konania okrem iného znížiť, prípadne odpustiť zá-
väzok vybranej inštitúcie. Na základe uvedeného vo vybranej inštitúcii,
v ktorej prebieha rezolučné konanie, je príjem plynúci z odpisu záväzku,
ak o tomto odpise rozhodla Rada, oslobodený od dane z príjmov.

Výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky
plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam
[§ 13 ods. 2 písm. a)]

Cirkvi a náboženské spoločnosti a ich registráciu upravuje zákon č. 308/1991
Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločnos-
tí v znení neskorších predpisov. Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa
rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii
utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných pred-
pisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Cirkvi a náboženské
spoločnosti sú právnické osoby, pričom štát uznáva len tie cirkvi a nábožen-
ské spoločnosti, ktoré sú registrované. Cirkvi a náboženské spoločnosti re-
gistruje Ministerstvo kultúry SR v súlade s § 10 až § 21 zákona o slobode
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. V súčasnos-
ti je na území SR registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností, kto-
rých zoznam je uvedený na webovom sídle Ministerstva kultúry SR. Príjmy
z kostolných zbierok, príspevkov a cirkevných úkonov (napr. krst, birmov-
ka, svadba a pohreb) sú oslobodené od dane z príjmov iba u týchto 18 regis-
trovaných cirkví a náboženských spoločností.

Členské príspevky prijaté určitými právnymi formami
daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie
[§ 13 ods. 2 písm. b)]

Členské príspevky u záujmových združení právnických osôb, profesijných
komôr, občianskych združení, odborových organizácií a politických strán
a hnutí sa považujú za jeden zo zdrojov financovania týchto daňovníkov.
Tieto organizácie napĺňajú potreby svojich členov a tí sú ochotní platiť spo-
ločnostiam členské príspevky na ich činnosť. Oslobodenými príjmami sú:
� povinné členské príspevky – príspevky, ktoré sú členovia povinní pla-

tiť, ak členstvo v takejto organizácii je povinné na základe osobitného
právneho predpisu – rôzne komory,

� nepovinné členské príspevky – príspevky, ktoré členovia platia dobro-
voľne a účasť v takejto organizácii nie je povinná na základe právneho
predpisu – rôzne zväzy združujúce podnikateľov rovnakého zamerania.

Oslobodené sú však len tie členské príspevky, ktoré sú určené v stano-
vách, zriaďovacích listinách, zakladateľských listinách alebo v osobitných
zákonoch, pričom nie je podstatné, aby v týchto listinách alebo zákonoch bola
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Je možné aj v tomto prípade uplatniť
oslobodenie príjmov z predaja majet-
ku obce a podlieha táto transakcia po-
súdeniu z pohľadu transferového oce-
nenia?

Mestá a obce sa na účely zákona o dani
z príjmov považujú podľa § 12 ods. 3
za daňovníkov, ktorí nie sú založení
alebo zriadení na podnikanie. V súlade
s § 12 ods. 2 ZDP predmetom dane ta-
kéhoto daňovníka sú príjmy z činností,
ktorými dosahuje zisk alebo ktorými sa
dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov
z predaja majetku, príjmov z nájomné-
ho, príjmov z reklám a príjmov, z kto-
rých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43.

Spôsob zdanenia príjmov plynúcich
mestám a obciam z predaja majetku vy-
medzuje špecifické ustanovenie § 13
ods. 1 písm. e) ZDP, podľa ktorého sú
tieto príjmy oslobodené od dane, a to
bez ohľadu na skutočnosť, či je z pre-
daja dosiahnutý zisk alebo strata alebo
či sa majetok používal v rámci hlavnej
(nezdaňovanej) činnosti alebo v rám-
ci vedľajšej – podnikateľskej (zdaňo-
vanej) činnosti. Zároveň je potrebné
upozorniť na ustanovenie § 21 ods. 1
písm. j) ZDP, podľa ktorého sa výdavky
(náklady) vynaložené na príjmy nezahŕ-
ňané do základu dane nepovažujú za
daňové výdavky, t. j. obstarávacia ce-
na (pri nehnuteľnostiach používaných
v rámci hlavnej činnosti a pozemkoch)
alebo daňová zostatková cena (pri ne-
hnuteľnostiach používaných na vedľaj-
šiu činnosť) predstavuje pri zisťovaní
základu dane položku zvyšujúcu výsle-
dok hospodárenia.

Pri predaji majetku medzi závislými
osobami [§ 2 písm. n) a r) ZDP] je po-
trebné v súlade s § 17 ods. 5 ZDP posú-
diť cenu, za ktorú sa predaj uskutočnil,
ak ide o kontrolovanú transakciu. Kon-
trolovanou transakciou sa podľa § 2
písm. ab) ZDP rozumie právny vzťah
alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi
alebo viacerými závislými osobami, pri-
čom aspoň jedna z osôb je daňovník
s príjmami podľa § 6 alebo právnická
osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný prí-
jem (výnos) z činnosti alebo z naklada-
nia s majetkom. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že príjmy z predaja majetku obce
sú oslobodené od dane z príjmov, takýto



určená výška členského príspevku, ale rozhodujúca je stanovená povinnosť
platiť členské príspevky.

Úrok z preplatku na dani zapríčineného správcom dane
[§ 13 ods. 2 písm. c)]

Preplatkom na dani sa podľa daňového poriadku rozumie suma platby, kto-
rá prevyšuje splatnú daň. V prípade, že daňovník vykáže daňový prepla-
tok, správca dane ho môže použiť v súlade s § 79 ods. 1 daňového poriadku,
resp. v lehote určenej v § 79 ods. 2 ho na žiadosť daňovníka vráti (ak je vyšší
ako 5 eur). Ak správca dane vráti daňový preplatok po lehote stanovenej
v § 79 ods. 2 daňového poriadku, je povinný v lehote do 15 dní od vrátenia
daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplat-
ku (ak jeho suma presahuje sumu 5 eur). Spôsob výpočtu a lehotu úhrady
tohto úroku daňovníkovi stanovuje § 79 ods. 3 daňového poriadku. Takýto
úrok z preplatku, ktorého vznik zapríčinil správca dane, je od dane
z príjmov oslobodený.

Úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových
družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami
a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov
[§ 13 ods. 2 písm. d)]

Podľa § 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priesto-
rov v znení neskorších predpisov na správu domu môžu vlastníci bytov a ne-
bytových priestorov zriadiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome alebo uzavrieť zmluvu o výkone správy s inou právnickou
alebo fyzickou osobou, najmä s bytovým družstvom. Správou domu sa ro-
zumie obstarávanie služieb a tovaru, ktorými spoločenstvo zabezpečuje pre
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome:
� prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoloč-

ných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
� služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
� vedenie účtu domu v banke,
� vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv

a iných nedoplatkov,
� iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jed-

notlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Príjmy bytových družstiev a spoločenstva vlastníkov bytov za vykoná-
vanie týchto činností sú od dane z príjmov oslobodené.

Úroky z účtov vyplácané Štátnej pokladnici a príjmy
z finančných operácií, ktoré vykonáva Agentúra pre
riadenie dlhu a likvidity [§ 13 ods. 2 písm. e)]

Štátna pokladnica, ako aj Agentúra pre riadenie dlhu boli zriadené a vykoná-
vajú svoje činnosti v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladni-
ci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štátna pokladnica je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet
prostredníctvom kapitoly Ministerstva financií SR. Cieľom Štátnej pokladni-
ce je zabezpečiť realizáciu rozpočtu klienta. Úroky z účtov, ktoré má zriade-
né Štátna pokladnica a prostredníctvom ktorých uskutočňuje svoju činnosť,
sú vzhľadom na jej osobitné postavenie a napojenie na štátny rozpočet oslo-
bodené od dane z príjmov.
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predaj majetku sa nepovažuje za kon-
trolovanú transakciu a nedochádza
k porušeniu ustanovení § 17 ods. 5
ZDP.

� Príklad č. 10:

Poľovnícka organizácia zriadená podľa
zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov (ďalej len „zákon o poľovníctve“)
mala v roku 2017 príjmy z členských
príspevkov. Povinnosť platiť členské
príspevky členmi poľovníckej organizá-
cie je uložená v stanovách, pričom nie
je určená ich výška. Je možné členské
príspevky prijaté poľovníckou organi-
záciou považovať za príjmy oslobodené
od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b)
ZDP? Je toto oslobodenie podmienené
určením ich presnej výšky v stanovách
poľovníckej organizácie?

Poľovníckou organizáciou sa podľa
§ 32 zákona o poľovníctve rozumie
právnická osoba zriadená podľa tohto
zákona, ktorá musí spĺňať nasledujú-
ce podmienky:

– je organizáciou, ktorá nie je zalo-
žená s cieľom dosiahnutia zisku,

– združuje občanov Slovenskej repub-
liky, ktorí sú držiteľmi poľovných
lístkov, a iné fyzické osoby na účel
ochrany a presadzovania oprávne-
ných záujmov členov na úseku po-
ľovníctva,

– má sídlo na území Slovenskej re-
publiky,

– je zapísaná v centrálnom registri,
ktorý vedie Ministerstvo pôdohos-
podárstva Slovenskej republiky,

– riadi svoju činnosť stanovami, kto-
ré musia byť v súlade s týmto záko-
nom a ostatnými všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi.

V nadväznosti na uvedené je možné toto
združenie považovať za daňovníka, kto-
rý nie je založený alebo zriadený na
podnikanie podľa § 12 ods. 2 a 3 ZDP.
Podľa § 13 ods. 2 písm. b) ZDP sú od
dane oslobodené členské príspevky po-
dľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín
alebo zakladateľských listín prijaté
záujmovými združeniami právnických
osôb, profesijnými komorami, občian-
skymi združeniami vrátane odborových

Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity je orgán štátnej správy – rozpočtová or-
ganizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva financií SR. Je oprávnená na vykonávanie činností ako obchod-
ník s cennými papiermi. Príjmy z finančných operácií, ktoré vykonáva v sú-
lade so zákonom o Štátnej pokladnici, sú oslobodené od dane z príjmov.

Príjmy – úroky vyplývajúce zo Smernice Rady 2003/49
o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty
úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými
spoločnosťami rôznych členských štátov [§ 13 ods. 2 písm. f)]

Oslobodenie od dane z príjmov sa vzťahuje na tieto druhy príjmov:
� úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek,
� výnosy z majetku v podielovom fonde,
� príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia),
� výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok,
� výnosy z vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
� výnosy z vkladových listov a iných cenných papierov a vkladov postave-

ných im na roveň.

Pre uplatnenie oslobodenia je daňovník povinný spĺňať tieto podmienky:

a) ide o príjmy, ktoré:
– sú vyplácané daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou –

právnickou osobou, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto sku-
točného vedenia, alebo stálou prevádzkarňou právnickej osoby
umiestnenou na území SR, ktorá je daňovníkom členského štátu Eu-
rópskej únie,

– plynú právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Eu-
rópskej únie a ktorá je ich konečným príjemcom, alebo stálej pre-
vádzkarni právnickej osoby umiestnenej na území iného členského
štátu Európskej únie, ktorá je daňovníkom členského štátu Európ-
skej únie, ak je stála prevádzkareň ich konečným príjemcom;

b) do dňa výplaty príjmu počas obdobia najmenej 24 mesiacov bezpros-
tredne nasledujúcich po sebe:
– daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy po-

diel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
– konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na

základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo
– iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má

najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý
tento príjem vypláca, a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel
na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu.

� Príklad č. 11:

Obchodná spoločnosť A so sídlom v SR spláca pôžičku spoločnosti B so síd-
lom v ČR. Spoločnosť B má 30 % podiel na spoločnosti A, a to od 1. 1. 2014.
Spoločnosť B poskytla pôžičku v máji 2017, pričom výška úrokovej sadzby je
stanovená na úrovni úrokovej sadzby poskytovanej bankami. Ako sa budú
posudzovať z pohľadu zdanenia úroky vyplácané spoločnosti B?

Úroky, ktoré sú vyplácané spoločnosti B, sú od dane oslobodené, a to na
základe splnenia všetkých podmienok uvedených v § 13 ods. 2 písm. f)
ZDP. Obchodná spoločnosť B je daňovníkom členského štátu EÚ, má viac
ako 25 % podiel na spoločnosti A, a to viac ako 24 mesiacov. Úroky
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organizácií, politickými stranami a po-
litickými hnutiami.

Keďže v § 13 ods. 2 písm. b) ZDP pri
občianskych združeniach nie je uvede-
ný odkaz na konkrétny právny pred-
pis (napr. na zákon č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskor-
ších predpisov), aj členské príspevky
podľa stanov poľovníckej organizácie,
vzhľadom na podmienky jej vzniku, je
možné považovať za oslobodené od
dane. V stanovách nemusí byť presne
určená suma členského príspevku, kto-
rú sú členovia povinní platiť. Je posta-
čujúce, aby v stanovách bola uvedená
povinnosť platiť členské príspevky.

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO
INFORMUJE

Nový portál o daniach pre deti
a mládež

Unikátny portál o daniach pre skupi-
nu užívateľov od 9 do 25 rokov spusti-
la Európska komisia. Jeho obsah je
k dispozícii v 22 jazykoch EÚ vrátane
slovenčiny.

Aj za účasti zástupcov slovenskej fi-
nančnej správy sa uskutočnilo dňa
21. 11. v Bruseli slávnostné spustenie
nového webového portálu s názvom
TAXEDU určeného deťom a mládeži
vo veku od 9 do 25 rokov. Formou
hier, desiatok videoklipov, animácií,
príbehov či kvízov tu skupina budú-
cich daňovníkov nájde odpovede na
otázky súvisiace s platením, rozdeľo-
vaním verejných financií, ich príno-
som, životnými situáciami ovplyvňu-
júcimi daňové odvody a podobne.
Súčasťou portálu je aj priečinok pre
učiteľov, v ktorom nájdu materiály,
ktoré môžu využiť pri výučbe finanč-
nej gramotnosti.

Od januára tohto roku sa na tvorbe ob-
sahu portálu podieľalo 24 expertov zo
16 krajín Európskej únie vrátane zá-
stupcov slovenskej finančnej správy.
Výsledkom ich práce je rozdelenie ma-
teriálov do troch vekových kategórií.
Deti od 9 do 12 rokov získajú základné
informácie o tom, čo sú dane a aký je
ich každodenný prínos. Jednoduchou,



vyplácané spoločnosťou A však budú podliehať pravidlám nízkej kapitali-
zácie v súlade s § 21a ZDP.

Finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných
na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná
[§ 13 ods. 2 písm. g)]

Oslobodenými príjmami sú finančné prostriedky, ktoré plynú z grantov posky-
tovaných na základe medzinárodnej zmluvy, ktorá bola schválená, ratifikovaná
a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom a ktorá má prednosť pred ZDP.

Príjmy – licenčné poplatky – vyplývajúce zo Smernice Rady
2003/49 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na
výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými
spoločnosťami rôznych členských štátov [§ 13 ods. 2 písm. h)]

Od dane z príjmov sú oslobodené:
� odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu

priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), 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 a

� náhrady za použitie alebo za poskytnutie práva na použitie priemyselné-
ho, obchodného alebo vedeckého zariadenia.

Predmetné oslobodenie príjmov je možné uplatniť za predpokladu, že:

a) sú vyplácané daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, t. j.
právnickou osobou, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutočné-
ho vedenia, alebo stálou prevádzkarňou umiestnenou na území SR:

– právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej
únie a ktorá je ich konečným príjemcom alebo

– stálej prevádzkarni právnickej osoby umiestnenej na území iného
členského štátu Európskej únie, ktorá je daňovníkom členského štátu
Európskej únie, ak je stála prevádzkareň ich konečným príjemcom

b) a súčasne do dňa výplaty príjmu počas obdobia najmenej dvadsiatich
štyroch mesiacov nasledujúcich bezprostredne po sebe:

– daňovník, ktorý príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy podiel na
základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo

– konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na
základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo

– iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má
najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý
tento príjem vypláca, a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel
na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu.

� Príklad č. 12:

Spoločnosť A so sídlom na území SR má materskú spoločnosť B so sídlom
v Nemecku. Spoločnosť A je 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti B od
roku 2013. Spoločnosť A platila spoločnosti B v roku 2017 licenčné poplatky.

Podliehajú tieto poplatky zrážkovej dani v nadväznosti na § 16 ods. 1
písm. e) bod 1 zákona o dani z príjmov?
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prístupnou a zábavnou formou sa do-
zvedia fakty o daniach v celej Európe.
Skupinu tínedžerov od 13 do 17 rokov
určite zaujme problematika nakupova-
nia cez internet či sťahovanie hudby.
Veková kategória od 18 do 25 rokov
rieši iné životné situácie – prvé zamest-
nanie, prácu v zahraničí, štúdium na
vysokej škole či začiatok podnikania
a vďaka portálu prídu na to, že plate-
nie daní má svoje pravidlá.

TAXEDU je pilotný projekt Európskej
únie. Názov tohto portálu je odvode-
ný od anglických slov „tax“ (daň)
a „education“ (vzdelávanie). Projekt
sa realizoval pod záštitou Európskeho
parlamentu a Európskej komisie (Gene-
rálneho riaditeľstva pre dane a colnú
úniu) s účasťou vnútroštátnych daňo-
vých správ. Jeho cieľom je prispievať
k daňovému vzdelávaniu mladých Eu-
rópanov. Obsah portálu je k dispozícii
užívateľom v 22 jazykoch EÚ vrátane
slovenčiny – https://europa.eu/taxedu/
home_sk.

Zdroj: Externý newsletter
FS 24/2017
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Dve percentá z daní darovalo už
o stotisíc daňovníkov viac ako mi-
nulý rok

Občianske združenia, neziskové orga-
nizácie či nadácie získali zo zaplate-
nej dane právnických a fyzických osôb
tento rok už takmer 64 miliónov eur.
Podporiť činnosť týchto subjektov sa
zatiaľ rozhodlo takmer 840 000 daňov-
níkov. Vyplýva to z aktuálneho stavu
spracovania asignácie dane.

Poukázať dve percentá z podielu za-
platenej dane z príjmov na osobitné
účely využívajú daňovníci aj tento
rok. Tisícky neziskových organizácií,
občianskych združení a nadácií má už
na svojich účtoch 63,6 milióna eur.
Vyplýva to z 836 241 spracovaných
vyhlásení, ktoré za tento rok doteraz
spracovala finančná správa.

Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie
a s jednoduchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk.



Materská spoločnosť B je právnická osoba, ktorá je daňovníkom členského
štátu Európskej únie, má 100 % podiel na spoločnosti od roku 2013, čo je
viac ako 24 mesiacov a zároveň materská spoločnosť je aj skutočným vlast-
níkom licenčných poplatkov. Na základe uvedeného licenčné poplatky nebu-
dú podliehať dani vyberanej zrážkou podľa § 43, ale sú oslobodené od dane
z príjmov podľa § 13 ods. 2 písm. h) ZDP.

Výnosy z verejného zdravotného poistenia [§ 13 ods. 2
písm. i)]

Verejné zdravotné poistenie predstavuje zdravotnú starostlivosť a služby sú-
visiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom
v príslušných právnych predpisoch.

V súlade so ZDP sa zdravotné poisťovne môžu dobrovoľne rozhodnúť vý-
nosy z verejného zdravotného poistenia považovať za:
� zdaniteľný príjem zahrnovaný do základu dane alebo
� príjem oslobodený od dane, ak zdravotná poisťovňa splní súčasne 2

podmienky:
– výnosy z verejného zdravotného poistenia sú súčasťou kladného vý-

sledku hospodárenia z verejného zdravotného poistenia zisteného
v účtovníctve a

– takto zistený kladný výsledok hospodárenia sa môže použiť iba na
úhrady v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, ktorým je zá-
kon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej
na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to najneskôr
do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku,
za ktorý sa vytvoril.

To znamená, že ak sa zdravotná poisťovňa rozhodne napr. za zdaňovacie ob-
dobie 2017 mať výnosy z verejného zdravotného poistenia oslobodené od
dane z príjmov, je povinná kladný výsledok hospodárenia použiť na
úhradu zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 577/2004 Z. z.
najneskôr do konca roku 2018. V prípade, že zdravotná poisťovňa nepoužije
tieto výnosy na úhradu zdravotnej starostlivosti do konca roku 2018, je po-
vinná zahrnúť ich do základu dane v zdaňovacom období 2018.

ZDP však nie sú pri použití kladného výsledku hospodárenia na úhradu zdravot-
nej starostlivosti dotknuté ďalšie povinnosti zdravotnej poisťovne, ktoré jej vy-
plývajú z osobitných predpisov, predovšetkým z Obchodného zákonníka a zá-
kona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“). Napr. podľa § 15
ods. 5 zákona o zdravotných poisťovniach, ak zdravotná poisťovňa vo schvále-
nej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke vykáže vý-
sledok hospodárenia zisk, je povinná použiť tento zisk najmenej vo výške 20 %
na tvorbu rezervného fondu, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu
určenej v stanovách, najmenej do výšky 20 % splateného základného imania.

Na základe uvedeného zdravotná poisťovňa, ktorá v súlade s § 15 ods. 5 záko-
na o zdravotných poisťovniach tvorí rezervný fond, aby dodržala podmienku
na oslobodenie výnosov z verejného zdravotného poistenia podľa § 13 ods. 2
písm. i) zákona o dani z príjmov, je povinná použiť na úhradu zdravotnej sta-
rostlivosti sumu vo výške kladného výsledku hospodárenia zisteného z účtov-
níctva, zníženého o výšku povinnej tvorby rezervného fondu.

Ing. Michaela Vidová
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Ide o peniaze, ktoré sa prijímateľom
z neziskového sektora rozhodli pouká-
zať občania – buď zamestnanci v po-
daných vyhláseniach za rok 2016, ale-
bo daňovníci v daňových priznaniach
podaných k dani z príjmov za rok
2016.
Firmy môžu venovať 1 % alebo 2 % zo
zaplatených daní (2% v prípade, ak
0,5 % zaplatenej dane darovali urče-
ným daňovníkom v súlade so zákonom
o dani z príjmov). Občania, ktorí podá-
vajú vyhlásenie, a daňovníci, ktorí po-
dávajú daňové priznanie typu A alebo
typu B, môžu darovať 2 % alebo 3 %
(3 % v prípade, ak za predchádzajúci
rok odpracovali minimálne 40 hodín
dobrovoľníckej práce).
Suma sa do konca roka môže ešte zvý-
šiť. Do konca roka totiž finančná správa
ešte očakáva podania daňových prizna-
ní k dani z príjmov právnických osôb
od tých daňových subjektov, ktoré majú
účtovné obdobie hospodársky rok. Už
teraz však ide až o 2 milióny vyššiu
sumu ako za celý minulý rok.
Zdroje pre neziskový sektor z podielu
z dane z príjmov každoročne rastú
práve vďaka zvyšujúcemu sa počtu
daňovníkov, ktorí chcú svoje 2 %
z dane z príjmov darovať. V roku 2016
využilo právo použiť určitú časť za-
platenej dane z príjmov na osobitné
účely 740 199 daňovníkov, tento rok
ich je zatiaľ o takmer 100 000 viac.
Kompletné vyhodnotenie zverejní fi-
nančná správa do konca januára 2018.
Počas januára zároveň zašle finančná
správa neziskovým organizáciám, ktoré
dostali peniaze od daňovníkov, oznam
o darcoch v prípade, ak daňovník v po-
danom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so
zaslaním týchto údajov prijímateľovi.
Súhlas daňovníka umožňuje finančnej
správe oznámiť jeho základné údaje bez
výšky darovanej sumy. Oznámenie bude
obsahovať meno a priezvisko (pri FO),
resp. obchodné meno alebo názov (pri
PO), trvalý pobyt, resp. sídlo a právnu
formu v prípade PO.
Na portáli finančnej správy je zverej-
nený prehľad prijímateľov podielu za-
platenej dane za jednotlivé roky.

Zdroj: Externý newsletter
FS 24/2017
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Zmeny zákona o DPH v roku 2018

S účinnosťou od 1. 1. 2018 dochádza k zmenám zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ku dňu spracovania
príspevku novela zákona nebola uverejnená v Zbierke zákonov.

Základné zmeny a úpravy:

� nový inštitút daňového zástupcu – v súvislosti s nadobudnutím tovaru
z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského
štátu alebo tretieho štátu,

� postúpenie pohľadávky v rámci uplatňovania osobitnej úpravy vzniku
daňovej povinnosti na základe prijatej platby – nová úprava vzniku da-
ňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie dane,

� povinnosť podávania súhrnných výkazov – zavádza sa aj pre zdaniteľné
osoby, ktoré sú registrované podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa
zúčastňujú na trojstrannom obchode,

� aplikácia osobitnej úpravy zdanenia prirážky cestovnými kanceláriami
pri poskytovaní služieb cestovného ruchu – má byť uplatňovaná voči
všetkým subjektom, a to aj v prípade, ak budú tieto služby poskytnuté
platiteľovi dane na účely jeho pracovnej cesty,

� povinnosť bezodkladného vrátenia zábezpeky daňovým úradom v prípa-
de zrušenia registrácie pre daň,

� aj pre zahraničnú zdaniteľnú osobu je možnosť vyhotoviť súhrnnú faktú-
ru za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie 12 ka-
lendárnych mesiacov,

� zrušenie limitu 5 000 eur pri prenose daňovej povinnosti, ktorý je do
31. 12. 2017 platiteľ dane povinný uplatniť pri dodaní určitých komodít,

� zosúladenie podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu (prvý od-
berateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa) so
Smernicou 2006/112/ES.

Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň

§ 4c ods. 1 písm. d), § 4c ods. 4

Dochádza k rozšíreniu povinnosti zložiť zábezpeku na daň o prípady, ak je
žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania
žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac alebo kto-
rej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania po-
vinností administratívnej povahy (nepodávanie daňových priznaní alebo
kontrolného výkazu), opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti,
opakovanej nezastihnuteľnosti, prípadne z dôvodu opakovaného porušova-
nia povinností pri vykonávaní daňovej kontroly.

Pri nezložení zábezpeky alebo jej zložení v nižšej výške sa použijú príslušné
ustanovenia o exekučnom konaní – § 88 až § 153 zákona č. 563/2009 Z. z.
daňový poriadok.
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Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor.
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk.

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO
INFORMUJE

Virtuálna pokladnica s novými vy-
lepšeniami

Virtuálna registračná pokladnica
(VRP), ktorú v súčasnosti využíva pri-
bližne 30 000 podnikateľov, prešla ďal-
šou úpravou. Finančná správa nasadila
novú verziu tejto bezplatnej služby, kto-
rá vychádza v ústrety jej užívateľom.
Pripravené zmeny výrazné uľahčia prá-
cu s danou aplikáciou.

Finančná správa opäť vyšla v ústrety
svojim klientom – vylepšila VRP.
V novej verzii VRP finančná správa
sprístupnila balík reportov, ktoré
užívatelia žiadali. Je v ňom základný
report, ktorý obsahuje prehľad pok-
ladničných dokladov a iných dokla-
dov (vklad, výber, neplatný doklad).
Ďalej rozšírený report, čiže aj prehľad
položiek na pokladničných dokladoch.
Podnikatelia budú mať k dispozícii aj
report predaja, čo znamená predané
položky katalógu s rozpisom DPH,
množstvom a sumou. Report pokladníc
zahŕňa sumárny prehľad za zvolené
VRP podnikateľa s obratmi a rozpisom
typov platidiel. A report prihlásení zase
obsahuje zoznam prihlásení z jednotli-
vých zariadení na VRP a ich úspešný
alebo neúspešný výsledok.

Novinkou vo VRP je aj presná identifi-
kácia riadku a chyby pri importe. Pri
chybne vyplnenej položke v katalógu
tovarov a služieb sa vypíše riadok,
v ktorom omyl vznikol. Import zozna-
mu tovaru alebo služieb sa zároveň
rozšíril o možnosť importu vo formáte
xlsx. Všetkým používateľom VRP sa
budú tiež zobrazovať informačné
hlášky. Finančná správa bude ich
prostredníctvom informovať podnika-
teľov o nedostupnosti aplikácie, zasie-
lať technické informácie či novinky
z oblasti legislatívy. Oznamy si podni-
kateľ nájde v schránke správ. Zme-
nou, ktorú obsahuje nová verzia VRP,
je aj vytlačenie dokladu „výber“.
V prípade mobilnej aplikácie bude
možné využitie čítačky QR kódov pri
„vrátenej položke“ pre urýchlenie vy-
hľadávania dokladu. Pri vrátení ale-
bo reklamácii tovaru stačí v aplikácii



Strata opodstatnenosti zábezpeky pri zastavení registračného
konania

§ 4c ods. 2
Ak bolo vydané rozhodnutie o zastavení registračného konania, pričom už
bolo vydané rozhodnutie o zložení zábezpeky, takéto rozhodnutie o zložení
zábezpeky stráca opodstatnenosť. Daňový úrad zruší rozhodnutie o zložení
zábezpeky z úradnej moci a v prípade, ak na základe tohto rozhodnutia už
bola zaplatená zábezpeka, túto zábezpeku daňový úrad bezodkladne vráti, a to
bez podania žiadosti o jej vrátenie.

Strata opodstatnenosti zábezpeky pri zrušení registrácie

§ 4c ods. 6
Ak bol žiadateľ povinný zložiť zábezpeku na DPH a túto povinnosť si včas nespl-
nil, nezloženie zábezpeky nemá vplyv na registráciu za platiteľa dane. To
znamená, že daňový úrad túto osobu zaregistruje a následne zábezpeku na DPH
vymáha. Ak dôjde k situácii, že je zrušená registrácia, stráca vymáhanie zábez-
peky alebo jej časti opodstatnenie. Rozhodnutie o zložení zábezpeky daňový
úrad zruší z úradnej moci. V prípade, ak platiteľ dane už časť zábezpeky uhradil,
daňový úrad túto časť zábezpeky vráti za predpokladu, že táto čiastka nebola
použitá na úhradu nedoplatkov (postup podľa § 79 ods. 1 daňového poriadku).

Povinnosť správcu dane vrátiť zábezpeku

§ 4c ods. 7
Po uplynutí 12 mesiacov je správca dane povinný vrátiť platiteľovi dane zá-
bezpeku alebo jej časť, ktorá v rámci tohto obdobia nebola použitá na úhradu
daňových nedoplatkov na DPH. Zákon o DPH platný do 31. 12. 2017 nerieši
vrátenie zábezpeky v situácii, keď v rámci obdobia 12 mesiacov od zloženia
zábezpeky dôjde k zrušeniu registrácie pre DPH, t. j. odpadne dôvod na po-
nechanie peňažnej zábezpeky v štátnom rozpočte.

Nové ustanovenie platné od 1. 1. 2018 stanovuje povinnosť daňovému úra-
du vrátiť bezodkladne zábezpeku alebo jej ostávajúcu časť v prípade, ak
je fyzickej alebo právnickej osobe zrušená registrácia za platiteľa DPH.
Vrátenie zábezpeky alebo jej ostávajúcej časti sa netýka prípadu, keď k zru-
šeniu registrácie dôjde z dôvodu zániku právnickej osoby bez likvidácie, t. j.
keď právny nástupca je alebo sa stáva platiteľom dane.

Prvý odberateľ pri trojstrannom obchode

§ 17 ods. 4 písm. c) a § 45 ods. 1 písm. c)
Jednou z podmienok pre uplatnenie trojstranného obchodu podľa znenia zá-
kona o DPH platného do 31. 12. 2017 je podmienka, že prvý odberateľ ne-
smie byť v členskom štáte druhého odberateľa registrovaný pre DPH. Takto
ustanovenú podmienku trojstranného obchodu uplatňuje viacero členských
štátov EÚ. Avšak článok 141 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme
dane z pridanej hodnoty túto podmienku formuluje tak, že prvý odberateľ ne-
smie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa, t. j. nemôže mať
sídlo a ani prevádzkareň v členskom štáte druhého odberateľa.

Úpravou ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) (podmienka, že prvý odberateľ nie
je usadený v členskom štáte druhého odberateľa) došlo k zosúladeniu sloven-
ského zákona o DPH s formuláciou podľa čl. 141 smernice o DPH.
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� Príklad č. 1:

Slovenský platiteľ DPH si objednal
dodanie tovaru od poľského platiteľa
registrovaného pre DPH v Poľsku.

Tovar ďalej dodáva platiteľovi DPH
v ČR, ktorý je tam registrovaný pre
DPH. Tovar bude dodávaný od poľ-
ského platiteľa priamo českému plati-
teľovi.

Slovenský platiteľ má pridelené v ČR
identifikačné číslo pre DPH ako zahra-
ničná osoba, nemá v ČR sídlo ani pre-
vádzkareň, teda nie je v ČR usadený.

Skutočnosť, že slovenský platiteľ ako
prvý odberateľ v trojstrannom obcho-
de má české IČ DPH, nie je prekážkou
toho, aby išlo o trojstranný obchod,
a to z dôvodu, že ide o typ registrácie,
pri ktorej je splnená podmienka, že za-
hraničná osoba v ČR nie je usadená.

VRP naskenovať QR kód z pokladnič-
ného dokladu, na ktorom bol evidova-
ný, a daný tovar vybrať.
Bezplatná aplikácia VRP je prístupná
online na portáli finančnej správy. Zá-
kladným predpokladom je internetové
pripojenie užívateľa. VRP je možné
používať na klasickom stolovom počí-
tači, notebooku alebo prostredníctvom
smartphone-u cez mobilnú aplikáciu.
Od septembra 2017 sa zrušil mesačný
limit na počet vydaných pokladničných
dokladov prostredníctvom VRP. Pod-
nikatelia tak môžu bez obmedzenia
využívať túto bezplatnú službu finanč-
nej správy. Viac informácií je dostup-
ných na portáli finančnej správy v časti
Virtuálna registračná pokladnica.

Zdroj: Externý newsletter
FS 24/2017

AKTUÁLNE ŠKOLENIA
PORADCU PODNIKATEĽA

Online bezpečnosť – bezpečnostné riziká
zamestnancov v prostredí internetu

Lektor: Tomáš Zaťko
7. 2. 2018 Bratislava

Informácie na tel. čísle + 421 41 70 53 222,
e-mail: bonus@pp.sk,

www.danovecentrum.sk v sekcii vzdelávanie.



Zosúladenie vzniku daňovej povinnosti so smernicou pri
colnom režime dočasné použitie s čiastočným oslobodením
od dovozného cla

§ 21 ods. 1 písm. b), § 21 ods. 3 a 4, § 85kf ods. 1
Od 1. 1. 2018 dochádza k zosúladeniu vzniku daňovej povinnosti pri prepus-
tení tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením
od dovozného cla s článkom 70 a 71 smernice 2006/112/ES o spoločnom
systéme dane z pridanej hodnoty.

Deň vzniku daňovej povinnosti sa tak mení a daňová povinnosť vznikne už
dňom prepustenia tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastoč-
ným oslobodením od cla. V nadväznosti na uvedenú zmenu sa upravuje aj
odsek 4.

Podľa prechodného ustanovenia daňová povinnosť, pokiaľ ide o tovar dove-
zený pred 1. januárom 2018 a bol prepustený do režimu dočasné použitie
s čiastočným oslobodením od cla, vznikne dňom ukončenia colného režimu
dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla (teda uplatní sa vznik da-
ňovej povinnosti podľa znenia zákona účinného do konca roka 2017).

Osobitne je určená lehota pre splatnosť vyrubenej dane pri prepustení tovaru
do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozné-
ho cla, a to do desať dní odo dňa vyrubenia dane.

V ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru, daň sa zníži
o sumu dane zaplatenej pri prepustení tovaru do voľného obehu vrátane ko-
nečného použitia alebo pri prepustení do colného režimu dočasné použitie
s čiastočným oslobodením od dovozného cla.

Úroky pri dovoze tovaru

§ 21 ods. 5
Na úroky za oneskorenú úhradu DPH pri dovoze tovaru sa vzťahujú colné
predpisy.

Povinnosť písomnej informácie dodávateľa na faktúre pri
dodaní stavby s DPH – nevyužitie možnosti oslobodenia od
dane

§ 38 ods. 1
Podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH platiteľ dane uplatní oslobodenie od dane na
dodanie stavby alebo jej časti a pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je doda-
nie uskutočnené po piatich rokoch od kolaudácie alebo jej prvého užívania.
To isté ustanovenie poskytuje platiteľovi dane (dodávateľovi) právo voľby,
aby namiesto oslobodenia od dane bolo dodanie nehnuteľnosti dodávanej po
5 rokoch od prvej kolaudácie zdanené.

Podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH, ak sa dodávateľ rozhodne zdaniť
nehnuteľnosť, ktorá má byť oslobodená od DPH, je osobou povinnou platiť
DPH kupujúci (nadobúdateľ), pokiaľ má postavenie platiteľa dane. Z dôvo-
du, aby platiteľ dane, ktorý je nadobúdateľom nehnuteľnosti, s istotou vedel,
že je osobou povinnou platiť DPH na základe prenesenia daňovej povinnosti,
dodávateľ je povinný písomne informovať nadobúdateľa o tom, že sa
rozhodol dodanie nehnuteľnosti zdaniť a túto povinnosť musí splniť v leho-
te na vyhotovenie faktúry.
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VYBERÁME Z VAŠICH
OTÁZOK

Predaj alebo darovanie auta (spriaz-
nenej osobe)

Ak si živnostník v roku 2012 kúpil osob-
né vozidlo (M1) do živnosti a v súčas-
nosti je už úplne odpísané a chce ho da-
rovať alebo predať spriaznenej osobe,
základom dane je trhová hodnota auto-
mobilu na voľnom trhu. Odkiaľ túto
hodnotu zistí? Musí mať vyhotovený
súdnoznalecký posudok alebo ohodno-
tenie z autobazára? Ak ho daruje inej,
nie spriaznenej osobe, tak je základom
dane nula? Ak sa ho obdarovaná osoba
alebo osoba, ktorej auto predal, roz-
hodne napr. do roka predať ďalej, ply-
nie jej z toho nejaká povinnosť voči da-
ňovému úradu?

Odpoveď:

A. Hodnota na voľnom trhu

Za predpokladu, že sa daruje auto,
živnostník vychádza z § 22 ods. 5 zá-
kona č. 222/2004 Z. z. o dani z prida-
nej hodnoty v znení neskorších pred-
pisov.

Základom dane je daňová zostatková
cena, teda nula. Nie je povinnosť od-
viesť DPH na výstupe, i keď ide
o spriaznenú osobu.

Zákon o DPH však dáva povinnosť
upraviť základ dane o trhovú hodnotu
na voľnom trhu v prípade, ak ide o pre-
daj auta (nie darovanie) spriaznenej
osobe, resp. osobe, ktorá má osobitný
vzťah k platiteľovi (bližšie § 22 ods. 8
a 9 zákona o DPH).

V takomto prípade by mal živnostník
preukázateľne obhájiť toto stanovenie
ceny – nemusí to urobiť vyslovene
znaleckým posudkom, stačí inzercia
podobných áut v bazári, resp. ponuka
na internete, v periodikách.

Táto hodnota by sa mala následne
upraviť o stav auta v danom čase, pre-
tože i keby sa našiel rovnaký ročník
auta, najazdené km sa môžu líšiť, ta-
kisto i jeho opotrebenie, skryté závady
alebo vylepšenia prostredníctvom
technických zhodnotení alebo opráv
v minulosti.

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získajte online prístup
ku všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte +421 41 70 53 222.



Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru, ak ide o darovacie
zmluvy v súvislosti s humanitárnou činnosťou

§ 47 ods. 13
V súlade s článkom 146 písm. c) smernice 2006/112/ES o spoločnom systé-
me dane z pridanej hodnoty je od 1. 1. 2018 doplnené ustanovenie, na zákla-
de ktorého bude bezodplatné dodanie tovaru formou daru poskytnutého na
základe darovacej zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky oslobodené od dane.

Dodanie je oslobodené od dane z dôvodu jeho následného vývozu do tre-
tích štátov ako súčasť humanitárnej a dobročinnej činnosti.

S cieľom kontroly zákon ukladá Ministerstvu vnútra SR povinnosť predkla-
dať po skončení každého kalendárneho roka zoznam darovacích zmlúv, na
základe ktorých platiteľ dane bezodplatne dodal (daroval) Ministerstvu vnút-
ra SR tovar, a colné vyhlásenia o vývoze tovaru za príslušný kalendárny rok,
ktoré sa týkajú tovaru darovaného platiteľmi dane na účely jeho vývozu.

Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru oslobodeného od DPH
– zosúladenie zákona o DPH s Colným zákonom

§ 48b ods. 1
Zosúlaďuje sa ustanovenie o zabezpečení DPH pri dovoze tovaru, ktorý je
oslobodený od dane z dôvodu jeho pokračujúceho dodania do iného členské-
ho štátu (§ 48 ods. 3 zákona o DPH), s ustanoveniami § 54 a § 55 Colného zá-
kona, ktorý vymedzuje jednotlivé možnosti zloženia zábezpeky na clo, prí-
padne na iné platby pri dovoze tovaru.

Úprava odpočítanej dane pri inžinierskych stavbách
a stavbách iných ako budovy

§ 54 ods. 2 písm. b) a § 54 ods. 2 písm. c), § 85kf ods. 2
Inžinierske stavby, resp. stavby iné ako budovy môžu podliehať zmene ich
použitia na oslobodené činnosti zo zdaňovaných činností a naopak alebo sa
môže meniť rozsah ich použitia na zdaňované činnosti a súčasne na činnosti
oslobodené od dane.

Z tohto dôvodu sa vymedzenie investičného majetku rozšírilo na všetky
stavby.

Ak dôjde k zmene použitia stavby v rámci 20-ročného obdobia stanoveného
na úpravu odpočítanej dane, platiteľ dane bude povinný upraviť odpočítanú
DPH, a to pri každom druhu stavby.

Podľa prechodného ustanovenia sa úprava odpočítanej dane podľa § 54 záko-
na o DPH pri stavbe inej ako budova bude vzťahovať len na tú stavbu, pri kto-
rej si platiteľ dane odpočítal DPH po 31. decembri 2017.

Rozšírenie nároku na vrátenie dane pri vrátení dane
ozbrojeným silám

§ 63 ods. 1
Dochádza k rozšíreniu nároku na vrátenie DPH zaplatenej za tovary a služby
pre ozbrojené sily iného štátu NATO a Partnerstva za mier v súlade s člán-
kom 151 ods. 1 písm. c) smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane
z pridanej hodnoty.
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B. Darovanie auta a jeho následný
predaj

Ako bolo vyššie uvedené, pri darovaní
nie je povinnosť stanoviť trhovú cenu
odpísaného auta, keďže sa vychádza
z daňovej zostatkovej ceny. Dôležité
ale je to, že ak sa predá napríklad ko-
nateľovi alebo spoločníkovi, resp. za-
mestnancovi, pre tieto osoby predsta-
vuje dar predmet dane podľa § 5
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mov v znení neskorších predpisov. Pri
stanovení nepeňažného príjmu sa už
ale potom vychádza z ceny bežnej, ob-
vyklej – a teda trhovej. Dar nie je
predmetom transferovej dokumentá-
cie, aj keď ide o závislú osobu, avšak
nemôžu byť obmedzené práva verite-
ľov vo väzbe na spoločnosť v kríze.
Lebo darovanie prináša v sebe riziká
vo väzbe na § 67j Obchodného zákon-
níka, t. j. zákaz vrátenia vkladu v rám-
ci ochrany veriteľa ako odporovateľ-
ný právny úkon. Spoločnosť by mala
byť preto „zdravá“, ak chce auto da-
rovať spriaznenej osobe.

Ak sa obdarovaná osoba rozhodne
auto ďalej predať, záleží, či ide o súk-
romnú osobu, kedy problém nevzniká
(toto auto, ak ho nebude vlastniť viac
ako 5 rokov, predá a zdaní podľa § 8
zákona), alebo o fyzickú osobu s príj-
mami podľa § 6, resp. právnickú oso-
bu, ktorá to ďalej predáva inej závis-
lej osobe ako svoj obchodný majetok.
Predaj by nemal byť ďalšej spriazne-
nej osobe, inak sa musí uviesť opäť
cena bežná do skrátenej transferovej
dokumentácie.

Záver:

Pre stanovenie trhovej ceny nemusí byť
vyhotovený súdnoznalecký posudok,
stačí ohodnotenie z autobazára, inzer-
cia, pretože nejaký dôkazný prostriedok
sa musí predložiť. Ak auto daruje živ-
nostník inej osobe (či už spriaznenej
alebo nie), tak je základom dane pre od-
vod DPH nula. Ak sa obdarovaná oso-
ba alebo osoba, ktorej auto živnostník
predal, rozhodne napr. do roka toto
auto predať ďalej, potom ak ide o obča-
na, príjem sa zdaní podľa § 8, ak pôjde
o podnikateľa, ktorý si auto vložil do
majetku a následne ho predá, potom ho
zdaní v rámci podnikateľskej činnosti



Uplatňovanie osobitnej úpravy zdaňovania pri službách
cestovného ruchu

§ 65 ods. 1, 3, 4, 8 a 9
Do 31. 12. 2017 sa osobitná úprava zdaňovania prirážky uplatňovala len
v prípade, ak bol príjemcom služieb cestovného ruchu konečný spotrebi-
teľ – cestujúci.

Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že osobitnú úpravu zdaňovania
prirážky musia členské štáty uplatňovať na každý predaj služieb cestovné-
ho ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb. Úprava zákona
o DPH od 1. 1. 2018 rozširuje uplatňovanie osobitnej úpravy aj na prípady,
keď príjemcom služieb cestovného ruchu je podnikateľ, ktorý kupuje balík
služieb cestovného ruchu na účely svojho podnikania, či už na účely jeho
ďalšieho predaja, alebo na účely pracovnej cesty.

Osobitná úprava zdaňovania prirážky je uplatňovaná na každý predaj
služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto
služieb.

Z upraveného znenia § 65 ods. 1 zákona o DPH vyplýva, že povinnosť uplat-
ňovať osobitnú úpravu zdaňovania prirážky sa vzťahuje na všetky predaje ba-
líkov cestovných služieb cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami,
ktoré tieto balíky predávajú vo svojom mene. V nadväznosti na zmenu usta-
novenia odseku 1 sa vypúšťa v § 65 odsek 10, čo bude v praxi znamenať, že
platiteľ dane (cestovná kancelária, cestovná agentúra) nebude môcť zdaňo-
vať jednotlivé služby cestovného ruchu a kupujúci, platiteľ dane, si ne-
bude môcť uplatniť z týchto služieb odpočítanie dane.

Cestovná kancelária alebo usporiadateľ zájazdov, ktorý za zaplatenie ceny za
balík služieb poskytuje jednak služby poskytnuté tretími osobami a jednak vlast-
né služby, musí oddeliť časť balíka služieb predstavujúcu jeho vlastné služby.
Cestovná kancelária (platiteľ dane) do základu dane pre výpočet prirážky
nezahrnie vlastné služby, ale tieto zdaní osobitne bežným režimom.

Vznik daňovej povinnosti pri postúpení pohľadávky v rámci
osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby

§ 68d ods. 4 a § 68d ods. 5
Postúpenie peňažnej pohľadávky platiteľom dane, ktorý používa osobitnú
úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby, môže mať nepriaznivý
dosah jednak na podnikateľov (odberateľov), ale aj na príjmy štátu. Preto sa
v rámci tohto osobitného režimu ustanovil osobitne vznik daňovej povinnos-
ti pre prípad, ak platiteľ dane (ktorý používa osobitnú úpravu) postúpi pohľa-
dávku.

V takýchto prípadoch platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť dňom
postúpenia pohľadávky a základom dane bude cena bez dane požadova-
ná za dodaný tovar alebo službu od príjemcu plnenia.

Dňom postúpenia pohľadávky vznikne odberateľovi právo na odpočítanie
dane. Pokiaľ pôjde o odberateľa, ktorý používa bežný režim, nebude prá-
vo na odpočítanie dane viazané na výšku zaplatenej sumy. Táto úprava
týkajúca sa postúpenia pohľadávky predstavuje výnimku zo systému uplat-
ňovania dane na základe prijatia platby.

V § 68d odsek 5 je doplnený vznik práva na odpočítanie dane v prípade, ak je
odberateľ platiteľom dane, ktorý používa osobitnú úpravu a za dodaný tovar
alebo službu nezaplatí dodávateľovi, ale na základe postúpenej pohľadávky
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a musí brať ohľad i na prípadné povin-
nosti transferovej dokumentácie. Ak sa
auto závislej osobe nepredá, tak i tak
by malo pri predaji ísť o cenu bežnú,
obvyklú [§ 2 písm. c) zákona o dani
z príjmov].

VYBERÁME Z VAŠICH
OTÁZOK

Faktúra za PHL a DPH

Spoločnosť je platiteľom DPH a od
českého dodávateľa dostala faktúru
za PHL aj s DPH. Postupoval dodá-
vateľ správne? Má povinnosť preniesť
DPH na odberateľa a vykonať samo-
zdanenie? Alebo je to dané miestom
dodania, ak sa tankovalo na Sloven-
sku, hoci to fakturuje český dodáva-
teľ? Má spoločnosť nárok na odpočí-
tanie dane uvedenej na faktúre?

Odpoveď:
Podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty zahraničný dodávateľ nemá
povinnosť registrácie v SR, ak dodal
tovar a osobou povinnou platiť daň je
príjemca podľa § 69 ods. 2 až 4 záko-
na o DPH.
Zahraničný dodávateľ, ktorý v SR
nemá sídlo ani prevádzkareň, napriek
tomu, že sa zaregistruje podľa § 5 zá-
kona o DPH, považuje sa za zahranič-
nú zdaniteľnú osobu.
Pri zahraničnej osobe sa posudzuje
§ 69 ods. 4 zákona o DPH, kde je defi-
nované, že na účely určenia osoby po-
vinnej platiť daň podľa § 69 sa za za-
hraničnú osobu považuje aj taká osoba,
ktorá má v tuzemsku prevádzkareň, ale
táto prevádzkareň sa nezúčastňuje na
dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku
touto osobou.
V praxi to znamená, že je potrebné
dávať pozor na skutočnosť, ak dodá
zahraničná osoba tovar na území SR
so slovenskou daňou, či skutočne po-
stupovala v súlade so zákonom, pre-
tože je to možné len v prípade, ak má
na území SR prevádzkareň a je regis-
trovaná podľa § 4 zákona o DPH ale-
bo ide o zásielkový predaj podľa § 6
zákona o DPH.

Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk a získajte online prístup
ku všetkým mzdovým a personálnym informáciám. Volajte +421 41 70 53 222.



zaplatí inej osobe (postupníkovi). Právo na odpočítanie dane vznikne odbe-
rateľovi dňom zaplatenia postupníkovi, a to v rozsahu zaplatenej sumy.

Elektronické diaľničné známky

§ 68d ods. 4, § 78a ods. 6 a § 74 ods. 3 písm. c)
Ide o technickú úpravu v zákone o DPH, a to v nadväznosti na nahradenie diaľ-
ničných známok v papierovej podobe elektronickými diaľničnými známkami.
Za zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH sa už nepovažuje
podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazovala úhrada za užívanie diaľnic.

Zrušenie limitu pre použitie tuzemského samozdanenia pri
poľnohospodárskych plodinách a kovoch

§ 69 ods. 12 písm. f) a g)
Od 1. 1. 2014 sa v zákone o DPH zaviedlo prenesenie daňovej povinnosti na
poľnohospodárske plodiny, ktoré patria do kapitoly 10 a 12 Spoločného col-
ného sadzobníka, a na kovy ako oceľ a železo a polotovary z kovov, ktoré
patria do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného
sadzobníka.

Do 31. 12. 2017 sa pri uvedených tovaroch prenos daňovej povinnosti na prí-
jemcu (platiteľa dane) uplatnil len vtedy, ak bol základ dane (cena bez DPH)
za dodanie tovarov uvedený na faktúre 5 000 eur a viac.

Na základe praktických problémov v súvislosti s týmto limitom došlo k zru-
šeniu obmedzenia prenesenia daňovej povinnosti a prenesenie daňovej
povinnosti sa bude vzťahovať na všetky dodania uvedených komodít bez
ohľadu na fakturovanú cenu.

Zrušenie povinnosti ručenia za daň, ak je dodávateľ vedený
v zozname nespoľahlivých platiteľov

§ 69 ods. 14 písm. b)
Dochádza k zrušeniu jednej z podmienok uplatnenia ručenia za daň uvede-
ných v ustanovení § 69 ods. 14 písm. b).

V praxi platitelia dane (odberatelia) z obavy ručenia za DPH z predchádzajú-
ceho stupňa platili čiastku DPH na osobný daňový účet dodávateľa. Takto
rozdeľovali platenie protihodnoty za dodanie tovaru a služby, teda na podni-
kateľský účet dodávateľa platili cenu za dodanie okrem čiastky DPH a na
jeho osobný daňový účet (teda na účet vedený správcom dane) platili čiastku
DPH. Takéto rozdelenie platby za dodanie tovaru alebo služby by bolo po-
trebné osobitne v zákone o DPH upraviť.

Ostatné dôvody uplatnenia ručenia za daň – protihodnota bez ekonomického
opodstatnenia (neprimerane vysoká alebo nízka) a skutočnosť, že v čase
vzniku daňovej povinnosti bol štatutárnym orgánom, jeho členom alebo spo-
ločníkom platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu.

Daňový zástupca

§ 69aa, § 72 ods. 3, § 74 ods. 1 písm. o)
Podľa zákona platného do 31. 12. 2017 sa zahraničná osoba môže dať zastú-
piť daňovým zástupcom len vo veci uplatnenia oslobodenia od dane pri do-
voze tovaru podľa § 48 ods. 3.
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� Príklad č. 2:

Platiteľ A predával dňa 9. 11. 2017 ku-
kuricu, fakturovaný základ dane bol vo
výške 3 000 eur. Vzhľadom na znenie
zákona o DPH platného do 31. 12. 2017
nedošlo k prenosu daňovej povinnosti
na odberateľa – platiteľa DPH v SR, na
faktúre preto uviedol aj DPH vo výške
600 eur.
Pri dodaní kukurice dňa 10. 1. 2018
s fakturovaným základom dane tiež
vo výške 3 000 eur platiteľ vzhľadom
na znenie zákona o DPH platného od
1. 1. 2018 uplatní prenos daňovej po-
vinnosti. Faktúru vyhotoví bez DPH
s poznámkou pre odberateľa o preno-
se daňovej povinnosti.

� Príklad č. 3:

Daňový úrad pri daňovej kontrole
platiteľa – právnickej osoby A, zistil,
že si odpočítal DPH z faktúry od do-
dávateľa – platiteľa DPH, právnickej
osoby B. Konateľ spoločnosti A je zá-
roveň konateľom spoločnosti B. Spo-
ločnosť B vykazuje nedoplatky DPH
z nezaplatených daňových povinností.
Daňový úrad miestne príslušný dodá-
vateľovi vydá rozhodnutie, v ktorom
uloží platiteľovi A uhradiť daň za jeho
dodávateľa – platiteľa B.
V tomto prípade personálneho prepo-
jenia sa uplatní inštitút ručenia za daň.

Záver:

Pokiaľ je zahraničná osoba registro-
vaná v SR len podľa § 5 zákona o DPH
alebo neidentifikovaná v tuzemsku,
musí vždy preniesť daňovú povinnosť
na tuzemskú zdaniteľnú osobu, ktorá
vykoná tzv. samozdanenie.

V prípade, ak je zahraničná osoba re-
gistrovaná podľa § 4 zákona o DPH,
má na území SR prevádzkareň, faktu-
ruje so slovenskou daňou. Spoločnosť
má nárok na odpočítanie dane uvede-
nej na faktúre.



Od 1. 1. 2018 na základe článku 204 smernice 2006/112/ES o spoločnom
systéme dane z pridanej hodnoty je zavedený inštitút osobitného daňového
zastúpenia pre zahraničnú osobu pre prípad, ak zahraničná osoba nadobú-
da tovar v tuzemsku z iného členského štátu a tento tovar nadobúda na
účely jeho dodania do iného členského štátu s oslobodením od DPH po-
dľa § 43 alebo na účely jeho vývozu s oslobodením od DPH podľa § 47,
alebo na účely jeho dodania formou zásielkového predaja, avšak len ak
je miestom dodania pri tomto zásielkovom predaji iný členský štát.

Podmienkou tohto daňového zastúpenia je, že zastúpená zahraničná osoba
nie je povinná platiť splatnú DPH v SR. Ďalšou podmienkou je, že zahranič-
ná osoba, ktorá si zvolí daňového zástupcu, nemôže byť registrovaná ako pla-
titeľ DPH podľa § 5, príp. podľa § 6 zákona o DPH. Pokiaľ zahraničná osoba
zastúpená daňovým zástupcom plánuje dodať tovar v tuzemsku, z dodania
ktorého má byť DPH ním platená v tuzemsku (napr. zahraničná osoba dodá
tovar nezdaniteľnej osobe v tuzemsku), musí odvolať splnomocnenie udele-
né daňovému zástupcovi a musí sa registrovať pre DPH ako platiteľ dane.

Daňový zástupca môže zastupovať viaceré zahraničné osoby. Je povinný
podávať za zastúpené zahraničné osoby jedno daňové priznanie, jeden
kontrolný výkaz a jeden súhrnný výkaz. Možnosť podať súhrnný výkaz za
kalendárny štvrťrok (podľa § 80 ods. 2) sa na prípady daňového zastupovania
nevzťahuje. Súhrnný výkaz je daňový zástupca povinný podávať za obdobie
kalendárneho mesiaca, pokiaľ zahraničná osoba uskutoční dodanie tovarov
do iného členského štátu s oslobodením od DPH podľa § 43 zákona o DPH.

Zahraničná osoba je pri dodaní tovaru s miestom dodania v SR povinná vy-
hotoviť faktúru podľa slovenského zákona o DPH.

Povinnou náležitosťou faktúry v prípade uplatnenia inštitútu daňového
zástupcu zahraničnou osobou je uvedenie mena a priezviska alebo ná-
zvu daňového zástupcu (a to nielen podľa nového ustanovenia § 69aa, ale aj
podľa už existujúceho ustanovenia § 69a, ktoré upravuje inštitút daňového
zástupcu pri dovoze tovaru), jeho sídlo, bydlisko a osobitné IČ pre DPH.

Vedenie osobitných záznamov

Dodanie tovarov na humanitárne účely – § 70 ods. 2
Na účely kontroly sa ukladá platiteľom dane povinnosť, aby bezodplatne do-
dané tovary na účely humanitárnej a dobročinnej pomoci podľa § 47 ods. 13
zákona o DPH uvádzali osobitne vo svojich záznamoch.

Zavedenie štandardizovaného tlačiva – § 70 ods. 7
Údaje o kúpe ojazdených motorových vozidiel z iného členského štátu bude
uvádzať platiteľ dane na štandardizovanom tlačive, ktorého vzor bude zverej-
nený na portáli Finančnej správy SR.

Súhrnná faktúra pre príjemcu, ktorým je zahraničná
zdaniteľná osoba

§ 75 ods. 2
Zákon o DPH umožňuje vyhotovenie súhrnnej faktúry za nájom a dodávky
elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie 12 kalendárnych mesiacov, čo
predstavuje administratívne zjednodušenie pre platiteľov dane. Toto zjedno-
dušenie sa však vzťahovalo len na prípady, ak príjemca plnenia bol zdaniteľ-
ná osoba usadená v SR.
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VYBERÁME Z VAŠICH
OTÁZOK

Odpočítanie dane z neskoro doru-
čenej faktúry

Pri odsúhlasovaní pohľadávok a zá-
väzkov sa prišlo na to, že chýba jedna
faktúra z februára 2016. Faktúru po-
slal dodávateľ po urgencii až v polovi-
ci februára 2017. Kedy sa uplatní od-
počítanie dane?
Odpoveď:
Za predpokladu, že nejde o faktúru,
kedy sa prenáša daňová povinnosť na
príjemcu, nemusí sa podávať doda-
točné daňové priznanie.
Uplatní sa § 51 ods. 2 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov,
ktorý definuje, že ak spoločnosť nemá
doklad do podania daňového prizna-
nia za december 2016 (t. j. do 25. 1.
nasledujúceho roka), uplatní sa od-
počítanie DPH v tom zdaňovacom
období, za ktoré doklad dostala – pri-
čom sa môže rozhodnúť preniesť si
tento nárok aj na iné mesiace – najne-
skôr do konca roka 2017.
Záver:
V danom prípade prišla faktúra ešte
do podania daňového priznania za ja-
nuár, preto si spoločnosť môže odpo-
čítať DPH v daňovom priznaní za
1/2017. Môže však i neskôr – do konca
roka 2017 jej plynie nárok.

VYBERÁME Z VAŠICH
OTÁZOK

Odpočítanie dane z oslobodených
činností

Platiteľ DPH registrovaný podľa § 4
zákona o DPH vykonával v r. 2016 len
činnosti oslobodené od dane. V tom is-
tom roku zaplatil zálohu na nákup
osobného automobilu, na ktorú mu bol
vystavený daňový doklad. Keďže vyko-
nával len činnosti oslobodené od dane,
nevznikol mu nárok na odpočítanie
DPH. V r. 2017 prestal vykonávať čin-
nosti oslobodené od dane a bude vyko-
návať len činnosti, ktoré podliehajú
zdaneniu. V r. 2017 mu bude vystavený

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia. Pre viac informácií
a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte +421 41 70 53 222.



Od 1. 1. 2018 bude umožnené vyhotovenie takejto súhrnnej faktúry aj v prí-
padoch, ak príjemca je zahraničná zdaniteľná osoba.

Neschválený návrh na vrátenie časti nadmerného
odpočtu pred daňovou kontrolou

Podľa pôvodného návrhu malo na základe úpravy § 79 ods. 6 a 7 dôjsť
k možnosti vrátenia časti nadmerného odpočtu, o ktorom nie sú pochyb-
nosti o jeho oprávnenosti, pred samotným začatím daňovej kontroly. Kon-
trola tak mala byť zameraná už len na sporné faktúry, s možnosťou preveriť
v rámci výkonu daňovej kontroly aj vrátenú časť nadmerného odpočtu. Ten-
to návrh nebol schválený.

Povinnosť podávania súhrnného výkazu osobami
registrovanými podľa § 7 a § 7a zákona o DPH pri
trojstrannom obchode

§ 80 ods. 3 a § 85kf ods. 3
Osoby registrované pre daň podľa § 7 a § 7a zákona o DPH, ktoré sa zúčastnia
na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, budú od 1. 1. 2018 povinné po-
dávať súhrnný výkaz, pričom obdobie, za ktoré budú podávať súhrnný výkaz,
je stanovené rovnako ako u platiteľov dane, ktorí dodávajú tovar do iných
členských štátov alebo ktorí sa zúčastňujú na trojstrannom obchode ako prvý
odberateľ. T. j. zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok môžu mať v prípade,
ak hodnota tovarov nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčas-
ne v predchádzajúcich štyroch štvrťrokoch sumu 50 000 eur.

Podnikanie v inom členskom štáte nie je dôvodom
pre zrušenie registrácie

§ 81 ods. 2
Zmenou v uvedenom ustanovení sa zabráni zrušeniu registrácie len z dôvo-
du, že zdaniteľná osoba prestane v SR vykonávať činnosť, ktorá je predme-
tom dane. Ak táto osoba bude vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je
predmetom dane v inom členskom štáte, nestráca status zdaniteľnej osoby
v SR.

Vrátenie odpočítanej dane z platby v poslednom
zdaňovacom období, ak nebol dodaný tovar alebo služba

§ 81 ods. 9
Podľa tohto nového ustanovenia za posledné zdaňovacie obdobie platiteľ
dane odvedie DPH, ktorú si odpočítal z titulu zaplatenia za tovar alebo
službu pred ich dodaním (vznik daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 4 zákona
o DPH).

Ak ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia platiteľovi dane to-
var alebo služba neboli dodané, nie je splnená vecná podmienka na odpočíta-
nie dane, ktorou je použitie tovaru alebo služby na uskutočňovanie zdaňova-
ných činností. Povinnosť vrátenia DPH sa nevzťahuje na prípady, ak
platiteľ dane zaniká bez likvidácie a právny nástupca je platiteľom alebo
sa stáva platiteľom dane.

Ing. Jaroslava Betáková
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� Príklad č. 4:

Platiteľ DPH za zdaňovacie obdobie ja-
nuár 2018 zaplatil zálohu za službu op-
ravy hnuteľného majetku inému platite-
ľovi v SR, ktorý mal službu dodať. Na
základe vzniku daňovej povinnosti u do-
dávateľa služby podľa § 19 ods. 4 zá-
kona o DPH bola dodávateľom služby
vyhotovená faktúra v rozsahu prijatej
platby s DPH, na základe ktorej si plati-
teľ – odberateľ služby, odpočítal DPH
vo výške 800 eur v zdaňovacom období
január 2018.
Platiteľ požiadal o zrušenie registrá-
cie na DPH, posledné zdaňovacie ob-
dobie bolo určené apríl 2018. Vzhľa-
dom na skutočnosť, že služba nebola
do apríla 2018 poskytnutá, platiteľ je
povinný vráti DPH vo výške 800 eur,
ktorú si odpočítal v januári 2018.

daňový doklad na nákup osobného au-
tomobilu, kde bude odpočítaný pred-
davok z r. 2016. Má daňovník nárok na
odpočítanie DPH z nákupu osobného
automobilu v plnej výške alebo len zo
zostatku po odpočítaní dane?
Odpoveď:
Podľa § 49 ods. 3 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty platiteľ
nemôže odpočítať daň z tovarov
a služieb, ktoré použije na dodávky to-
varov a služieb, ktoré sú oslobodené
od dane podľa § 28 až § 42.
Podľa § 49 ods. 2 môže byť odpočítaná
DPH v plnom rozsahu, ak prijaté zdani-
teľné plnenie súvisí s takými výstupnými
plneniami (vlastnými plneniami platite-
ľa), ktoré nepatria medzi činnosti oslo-
bodené od DPH podľa § 28 až § 42 zá-
kona o DPH. Pre vznik nároku na
odpočítanie dane je podstatné, aby pri-
jaté tovary a služby mali priamu a bez-
prostrednú väzbu na zdaniteľné plnenie
s nárokom na odpočítanie dane.
Záver:
Ak je auto kúpené na taký účel, pri
ktorom platiteľ nevykonáva činnosť
oslobodenú od dane bez nároku na
odpočítanie, má právo si z konečnej
faktúry odpočítať daň zo zostávajúcej
sumy auta.



Podvojné účtovníctvo

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za
rok 2017 – malá účtovná jednotka

1. Platná legislatíva k 31. decembru 2017 týkajúca sa vedenia
účtovníctva a zostavenia ÚZ pre malé účtovné jednotky

� opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 v znení opatrenia č. MF/19930/
2015-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave po-
dvojného účtovníctva (ďalej len „Postupy účtovania“ alebo „PÚ“);

� opatrenie MF SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrob-
nosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z indi-
viduálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Od 31. 12. 2015 sa upravuje účtovanie pôžičiek a vyplácanie podielov/divi-
dend medzi prepojenými osobami = rozhodujúci spoločný vplyv alebo po-
dielová účasť pre veľké a malé účtovné jednotky nasledovne:

Text účtovného prípadu
Spoločnosť ALFA Spoločnosť BETA

MD D MD D

„Alfa“ poskytne dlhodobú pôžičku pre
„Beta“

066 221 221 471

„Alfa“ poskytne krátkodobú pôžičku pre
„Beta“

351 221 221 361

„Alfa“ účtuje predpis dividend v prospech
„Beta“

431, 428 361 351 665

„Alfa“ účtuje predpis úhrady straty voči
„Beta“

351 431 4xx 361

Ak bude „Beta“ poskytovateľom pôžičiek, bude si nárokovať dividendy od
„Alfa“, prípadne bude mať povinnosť uhradiť stratu voči „Alfa“, účtovanie
bude identické.

Text účtovného prípadu
Spoločnosť ALFA Spoločnosť BETA

MD D MD D

„Beta“ poskytne dlhodobú pôžičku pre
„Alfa“

221 471 066 221

„Beta“ poskytne krátkodobú pôžičku pre
„Alfa“

221 361 351 221

„Beta“ účtuje predpis dividend v pro-
spech „Alfa“

351 665 431 361

„Beta“ účtuje predpis úhrady straty voči
„Alfa“

4xx 361 351 431

Účtovanie prerozdeľovacích procesov – záväzkov z titulu rozdeľovania
zisku a predpisu úhrad strát v prípade, ak ide o spoločníkov, akcionárov ale-
bo členov družstva, ako sú fyzické osoby (nepodnikatelia):
� spoločníci (FO) spoločnosti s ručením obmedzeným
� spoločníci (FO) verejných obchodných spoločností
� komplementári komanditných spoločností
� členovia družstiev, prípadne
� akcionári
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Mobilná aplikácia Zákony pre ľudí umožňuje prístup ku všetkým právnym predpisom
Zbierky zákonov SR od roku 1945 v účinnom konsolidovanom znení.

Stiahnite si ZADARMO na Google Play.

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO
INFORMUJE

Usmernenie k účtovaniu hnuteľnej
a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky

Z dôvodu zabezpečenia jednotného
postupu pri uplatňovaní zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a súvisiacich
predpisov Finančné riaditeľstvo Slo-
venskej republiky vydáva k účtovaniu
hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pa-
miatky u účtovných jednotiek účtujú-
cich podľa opatrenia MF SR č. 23054/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrob-
nosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre podnikateľov účtu-
júcich v sústave podvojného účtovníc-
tva v znení neskorších predpisov (ďalej
len „postupy účtovania“), nasledovné
usmernenie.
Národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len
„kultúrna pamiatka“) definuje zákon
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkové-
ho fondu v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane pamiatko-
vého fondu“) v § 2 ods. 3 ako hnuteľnú
vec alebo nehnuteľnú vec pamiatkovej
hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vy-
hlásená za kultúrnu pamiatku. Pamiat-
ková hodnota je súhrn významných his-
torických, spoločenských, krajinných,
urbanistických, architektonických, ve-
deckých, technických, výtvarných alebo
umelecko-remeselných hodnôt, pre kto-
ré môžu byť veci predmetom individuál-
nej alebo územnej ochrany.
Účtovanie hnuteľnej kultúrnej pa-
miatky upravujú postupy účtovania
v § 38 ods. 3. V zmysle tohto ustanove-
nia sa hnuteľná kultúrna pamiatka úč-
tuje v rámci neodpisovaného dlhodo-
bého hmotného majetku na účte 032 –
Umelecké diela a zbierky.
Upozornenie: Hnuteľné kultúrne pa-
miatky vymedzené zákonom o ochrane
pamiatkového fondu sú vylúčené z od-
pisovania v súlade s § 23 ods. 1
písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o dani
z príjmov“).
Nehnuteľná kultúrna pamiatka, ktorá
bola obstaraná ako nehnuteľnosť na vy-
konávanie podnikateľskej činnosti, sa



Text účtovného prípadu
Spoločnosť

MD D

Predpis záväzkov z titulu rozdelenia zisku voči:

spoločníkom s. r. o. (FO – nepodnikatelia) 431

akcionárom (FO – nepodnikatelia) 431

členom družstiev (FO) 431 364

spoločníkom v. o. s. 596

komplementárom k. s. 596

Predpis úhrady straty voči:

spoločníkom s. r. o. (FO – nepodnikatelia) 431

spoločníkom v. o. s. 354 596

komplementárom k. s. 596

2. Malá účtovná jednotka – charakteristika (kritériá),
prípadne zmeny

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. zaviedol s účinnosťou od 1. januára
2016 v § 2 ods. 5 ZoÚ zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných sku-
pín. Veľkostné kritériá pre jednotlivé skupiny uvádza § 2 v odsekoch 6 až 8.
Posudzuje sa splnenie podmienok k prvému dňu účtovného obdobia za dve
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia. Účtovná jednotka je povin-
ná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovné-
ho obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdo-
biach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 2 ods. 6
až 8 ZoÚ.

Účtovná jednotka (ďalej aj „ú. j.“), ktorá zostaví účtovnú závierku k 31. de-
cembru 2017 ako „malá“ účtovná jednotka, musela plniť kritériá k 1. 1. 2017
uvedené nižšie počas rokov 2015 a 2016.

Veľkostné kritériá pre malú účtovnú jednotku v zmysle § 2 ods. 7 ZoÚ:
� celková suma majetku netto v intervale 350 000 – 4 000 000 €;
� čistý obrat v intervale 700 000 – 8 000 000 € a
� priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

presiahol 10 a nepresiahol 50.

3. Kroky a procesy pred uzatvorením účtovných kníh

Overenie bilančnej kontinuity (§ 16 ods. 12 ZoÚ)
Napriek sofistikovaným účtovným programom, ktoré sú pre väčšinu účtov-
ných jednotiek samozrejmosťou, treba venovať pozornosť kontrole dodržania
bilančnej kontinuity pri prechode účtovných období. Konečné zostatky účtov
vykázané k 31. 12. 2016 musia nadväzovať na začiatočné stavy súvahových
účtov k 1. 1. 2017, a to vrátane výsledku hospodárenia po zdanení vykázaného
za predchádzajúce účtovné obdobie, ktorý sa 1. 1. 2017 vykazuje na súvaho-
vom účte 431 – VH v schvaľovacom konaní. Overenie bilančnej kontinuity sa
vykoná na úrovni analytických účtov vrátane účtov podsúvahových.

Overenie účtov hlavnej knihy po formálnej stránke vrátane účtov, ktoré
nesmú vykazovať na konci roka zostatok
V praxi je užitočné overiť rovnako používané účty s platnou účtovou osno-
vou tak, aby hlavná kniha obsahovala vždy iba platné účty so správnym čís-
lovaním a textom. Kalkulačné účty týkajúce sa zásob, účty 111 – Obstaranie
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účtuje v rámci odpisovaného dlhodo-
bého hmotného majetku na účte 021 –
Stavby. Takto zaúčtovaná nehnuteľ-
nosť sa odpisuje do výšky účtovnej
hodnoty, a to aj napriek tomu, že cena
pri obstaraní môže zohľadňovať pa-
miatkovú hodnotu tejto nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky.

Ak účtovná jednotka vykoná na ne-
hnuteľnej kultúrnej pamiatke technic-
ké zhodnotenie, účtuje o tomto tech-
nickom zhodnotení v zmysle § 21
ods. 3 postupov účtovania, tzn. zvýši
ocenenie nehnuteľnej kultúrnej pa-
miatky o náklady na dokončené tech-
nické zhodnotenie, ak sú náklady
v úhrne za účtovné obdobie vyššie ako
1 700 € a technické zhodnotenie je
v tomto účtovnom období uvedené do
užívania. Ak tieto náklady sú nižšie
ako 1 700 €, môže účtovná jednotka
vynaložené náklady účtovať v zmysle
§ 21 ods. 3 písm. a) alebo c) postupov
účtovania ako

– technické zhodnotenie, v tomto prí-
pade technické zhodnotenie nehnu-
teľnej kultúrnej pamiatky alebo

– náklady na hospodársku činnosť.

Upozornenie: Nehnuteľné kultúrne
pamiatky sa na účely zákona o dani
z príjmov považujú za odpisovaný
hmotný majetok zaradený do odpiso-
vej skupiny 5 s dobou odpisovania 20
rokov alebo do odpisovej skupiny 6
s dobou odpisovania 40 rokov. Tech-
nické zhodnotenie nehnuteľnej kultúr-
nej pamiatky vyššie ako 1 700 € je
považované za iný majetok v súlade
s § 22 ods. 6 písm. c) zákona o dani
z príjmov, tzn. v zdaňovacom období,
v ktorom bolo technické zhodnotenie
dokončené a zaradené do užívania,
nezvyšuje vstupnú cenu nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky, ale sa odpisuje
samostatne. Technické zhodnotenie
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je za-
radené do odpisovej skupiny 2 s do-
bou odpisovania 6 rokov.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica

Odbor daňovej metodiky
november 2017



materiálu a účet 131 – Obstaranie tovaru nesmú vykazovať zostatok. Ak ho
vykazujú, je potrebné preveriť chýbajúcu alebo prebytočnú, prípadne ne-
správnu účtovnú operáciu tak, aby sa zostatky správne usporiadali (napr. na
účet 119 – Materiál na ceste alebo 139 – Tovar na ceste).
Osobitne treba preveriť nulový zostatok na účte 431 – Výsledok hospodá-
renia v schvaľovaní, keďže o jeho usporiadaní počas roka (rozdelení zisku
alebo úhrade straty) rozhoduje valné zhromaždenie alebo členská schôdza
zväčša v rámci schvaľovania účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie.
Ak účet vykazuje zostatok, buď rozhodnutie nie je k dispozícii, alebo sa ne-
zaúčtovalo. V prvom prípade existuje riziko postihu v zmysle OBZ. Účtovne
sa vykoná prevod zostatku na účty skupiny 42, a to v prípade zisku na účet
428 – Nerozdelený zisk minulých rokov (zápis 431/428), v prípade straty na
účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov (zápis 429/431).

Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov týkajúcich sa bežného účtovného
obdobia
Peňažné operácie hotovostné (pokladnica)
Je potrebné overiť, či sa vykonala fyzická inventúra pokladnice (vrátane ce-
nín) v zmysle § 29 odseku 3 ZoÚ. Na základe pokynov vedenia po predložení
všetkých prvotných dokladov súvisiacich s nevyúčtovanými zálohami sa vy-
koná zúčtovanie týchto nákupov. Obdobne sa vykoná kontrola prevodov me-
dzi pokladnicami a bankovými účtami tak, aby sa zostatok na účte 261 – Pe-
niaze na ceste, prípadne jeho zostatok v prípade opodstatnenosti potvrdil
doložením príslušného prevodu. V prípade existencie valutových pokladníc sa
vykoná kontrola dodržiavania platnej metodiky prepočtov počas roka a prepo-
čet stavu na konci roka. Na prepočet cudzej meny na menu euro sa použije re-
ferenčný výmenný kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (prípadne
Národnou bankou Slovenska, ak ECB kurz pre danú menu nevyhlasuje) tak,
ako to ustanovuje § 24 odsek 2 písm. a) a b) ZoÚ; podľa písmena a) postupuje
účtovná jednotka pri prepočte majetku počas roka, keď použije kurz v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, písmeno b) sa vzťahuje
na deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
ECB vyhlasuje kurzy popoludní v daný deň a platia pre deň nasledujúci.

Bezhotovostné peňažné operácie na bankových účtoch
Po získaní výpisu z účtov za posledné obdobie účtovného obdobia a zaúčto-
vaní pohybov na účtoch overujeme správne priradenie platieb k pohľa-
dávkam, záväzkom, výberom, platbám prostredníctvom bankových kariet,
prípadne prevodom medzi účtami. Správnosť zúčtovaných platieb na banko-
vých účtoch sa premietne do dokladovej inventúry pohľadávok a záväzkov,
kde v salde ostanú iba preukázateľne neuhradené položky ku koncu roka. Eli-
minujeme neznáme platby, resp. tie, ku ktorým nám chýbajú prvotné dokla-
dy, a to vyžiadaním alebo dohľadaním od zodpovedných osôb.

Bankové úvery (dlhodobé, krátkodobé, kontokorentné, iné)
Súčasťou overenia správnosti zaúčtovania bankových prevodov môže byť aj
prepočítanie nákladových úrokov v prípade čerpania úverov, či už z dô-
vodu možnej chyby zo strany finančnej inštitúcie (väzba na príslušnú zmluvu
o úvere) alebo overenie správneho časového rozlíšenia nákladových úrokov.
Ak má spoločnosť viazané vklady alebo termínované účty, obdobný prepočet
sa týka výnosových úrokov, prípadne ich časového rozlíšenia. Prax potvr-
dzuje, že môže byť užitočné vykonať tiež kontrolu platieb a poplatkov
z úverových produktov, či už pri nových zmluvách, pri zmene zmluvných
podmienok alebo úplnosti ich zaúčtovania. Overenie úrokov z hľadiska akru-
álneho princípu je užitočné zvlášť v prípade, ak sú významné.
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� Ustanovenie § 24 odsek 3:

Na ocenenie prírastku cudzej meny
nakúpenej za menu euro sa použije
kurz, za ktorý bola táto cudzia mena
nakúpená.

Na ocenenie prírastku cudzej meny
v mene euro nakúpenej za inú cudziu
menu sa použije hodnota inej cudzej
meny v eurách.

� Ustanovenie § 24 odsek 6:

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hoto-
vosti sa môže použiť na prepočet cudzej
meny na eurá cena zistená váženým
aritmetickým priemerom alebo metó-
dou FIFO.

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO
INFORMUJE

Informácia o novele zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov

(článok č. VIII zákona č. 264/2017
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a kto-
rým sa menia a dopĺňajú niektoré zá-
kony)

Národná rada Slovenskej republiky
dňa 12. októbra 2017 schválila zákon
č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony (ďalej len „zákon č. 264/2017
Z. z.“). V článku VIII tohto zákona sa
s účinnosťou od 1. januára 2018 mení
a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZDP“).

V nadväznosti na novelizáciu Obchod-
ného zákonníka vo vzťahu k úprave ka-
pitálového fondu z príspevkov (§ 123
ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka
v znení účinnom od 1. januára 2018) sú
v ZDP vykonané nasledovné úpravy:

1. Základné pojmy

V ust. § 2 ZDP novom písmene ac) sa
medzi základné pojmy dopĺňa definí-
cia pojmu vklad, za ktorý sa považuje:

EPI monitoring (monitoring.epi.sk) – unikátny nástroj na preverovanie a vyhľadávanie
nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledovanie informácií o subjektoch,

ktoré sú v konkurze alebo likvidácii.



Overenie úplnosti a správnosti dodávateľských úverov, pôžičiek a lízingových zmlúv

V prípade nákupov na splátky (predovšetkým dlhodobého charakteru), lízin-
gových zmlúv, ako aj poskytnutí alebo prijatí úročených pôžičiek je predme-
tom kontroly zväčša správnosť zostatku nesplatenej istiny, správnosť časo-
vého rozlíšenia úrokov, prípadne súvisiacich poistných platieb. Správnosť
môžeme overiť iba na základe úverových zmlúv a splátkových kalendárov.
V prípade pôžičiek je užitočné overiť prípadné záruky a garancie, ktoré by mali
byť evidované v rámci podsúvahovej evidencie.

Doklady vystavené účtovnou jednotkou do konca roka

Účtovná jednotka si nadväzne na svoju hlavnú činnosť stanoví v rámci vnú-
torných rozhodnutí a procesov termín na vyfakturovanie všetkých výstu-
pov, a to tak v súlade s vecnou podstatou fakturácie (ukončené alebo prie-
bežné výkony zmluvne dohodnuté s odberateľmi), ako aj s povinnosťami
platiteľa DPH vo väzbe na dátumy dodania. Oddelia sa tým výnosy zúčto-
vané do bežného účtovného obdobia (vyfakturované) a tie, ktoré majú
charakter príjmov budúcich období, prípadne výnosov budúcich období.
Vystavením poslednej faktúry odberateľom sa v účtovnom systéme uzatvorí
kniha vystavených faktúr pre daný rok a prípadné nevyfakturované výnosy
patriace do bežného účtovného obdobia budú zaúčtované cez interné doklady.

Pri vystavovaní faktúr odberateľom je na konci roka zvlášť dôležitá kooperácia
zamestnancov, ktorí poznajú detaily zmluvných podmienok, s jednotlivými
obchodnými partnermi, keďže tieto môžu zahŕňať rôzne zľavy, finančné raba-
ty, bonusy, skontá, podmienky zádržného pri zákazkách na zhotovenie, prí-
padne iné skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva vo vzťahu k zaúčtova-
ným a vykázaným výnosom za dané obdobie.

Môžu nastať nasledovné situácie:

� Príklad č. 1:

Ú. j. vystavuje faktúru za dodanie služby 30. 12. 2017. Faktúru vystavuje
v lehote 15 dní, t. j. 14. 1. 2018. Ú. j. zároveň ustanovila vo svojej vnútornej
smernici 15. január 2018 ako deň pre uzatvorenie KVF pre rok 2017. Uve-
dená faktúra je zaevidovaná do KVF v roku 2017; dátum účtovania je síce
január 2018 rovnako ako deň vystavenia, časovo a vecne však výkon súvisí
s rokom 2017. Faktúra bude mať číselný rad roku 2017 a zaúčtuje sa ob-
vyklým spôsobom do výnosov a nárastu pohľadávok.

FO 2017xx
Vystavená
14. 1. 2018

Poskytnutie plnenia
v roku 2017 podľa zmluvy

311 602

DPH 311 343

� Príklad č. 2:

Ú. j. vykonala služby, ktoré v roku 2017 neboli fakturované. Výška sumy
nie je v čase zostavovania ÚZ presne známa, ú. j. vychádza z odhadu tejto
čiastky na základe porovnateľnej zákazky.

Ak existujú práce alebo služby, na ktoré do dňa zostavenia ÚZ nebol vysta-
vený účtovný doklad, keďže nie je známa výška čiastky, ú. j. postupuje v sú-
lade s § 48 odsek 3 Postupov účtovania a účtuje sa odhad výšky pohľadáv-
ky a výnosu na základe zmluvy alebo obdobného plnenia.

Interný
doklad

Vystavený 31. 12. 2018
Odhad plnenia za službu

vykonanú v roku 2017
311AE
odhad

6xx

Takýto účtovný zápis považujeme za závierkový účtovný prípad (pozri ďalej).
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– peňažný vklad a nepeňažný vklad
do základného imania (zákon
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov), pri-
čom za splatený vklad sa považuje
aj zvýšenie základného imania ob-
chodnej spoločnosti alebo družstva
na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia (§ 144 a § 208 Ob-
chodného zákonníka) obchodnej
spoločnosti alebo predstavenstva
družstva (§ 223 ods. 9 Obchodné-
ho zákonníka) zo zisku po zdanení
vykázaného za zdaňovacie obdo-
bia, za ktoré vykázaný podiel na
zisku (dividenda) nebol predme-
tom dane. Za obchodnú spoloč-
nosť alebo družstvo sa považuje
aj obdobná obchodná spoločnosť
alebo družstvo so sídlom v zahra-
ničí;

– príspevok do kapitálového fondu
z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a
Obchodného zákonníka) obchod-
nej spoločnosti splatený daňovní-
kom. Za obchodnú spoločnosť sa
považuje aj obdobná obchodná
spoločnosť so sídlom v zahraničí.

2. Daň z príjmov fyzickej osoby

V zmysle doplneného znenia ust. § 3
ods. 1 písm. e) ZDP sa za podiel na
zisku (dividendu), ktorý je predmetom
dane z príjmov fyzickej osoby, pova-
žuje aj

– príjem plynúci zo zníženia základ-
ného imania obchodnej spoloč-
nosti alebo družstva v časti, v akej
bolo predtým zvýšené zo zisku po
zdanení, ako aj

– výplata prostriedkov z kapitálové-
ho fondu z príspevkov, ktorý bol
tvorený prerozdelením vlastných
zdrojov obchodnej spoločnosti zo
zisku po zdanení.

Podľa prechodného ustanovenia § 52zl
ZDP ustanovenie § 3 ods. 1 písm. e)
v znení účinnom od 1. januára 2018 sa
použije na príjem plynúci zo zníženia
základného imania obchodnej spoloč-
nosti alebo družstva v časti, v akej bolo
predtým zvýšené zo zisku po zdanení vy-
kázaného za zdaňovacie obdobia, za
ktoré vykázaný podiel na zisku (dividen-
da) bol predmetom dane.



Účtovnou jednotkou prijaté účtovné doklady
Prijaté faktúry od dodávateľov za nakúpený majetok alebo služby doručené
na prelome účtovných období je potrebné zaradiť do správneho obdobia pre-
dovšetkým podľa vecného obsahu. Dátum vystavenia faktúry od dodávateľa,
dátum doručenia a napokon dátum ustanovený účtovnou jednotkou pre uza-
tvorenie KDF určujú následne spôsob účtovania v tomto období.
Možné situácie, ak dátum stanovený účtovnou jednotkou pre uzatvorenie
KDF bude 15. január 2018:
a) prijatá faktúra s vecným plnením roku 2017 (vrátane dodania pre účely

DPH), vystavená 10. januára 2018, doručená najneskôr do 15. januára
2018: faktúra bude mať číselný rad roku 2017, zaúčtuje sa na vecne prí-
slušný majetkový alebo nákladový účet so súvisiacim záväzkom;

b) prijatá faktúra s vecným plnením roku 2017 (vrátane dodania pre účely
DPH), vystavená 10. januára 2018, doručená 17. januára 2018: faktúra
bude mať číselný rad roku 2018, pretože nebola doručená do interne sta-
noveného dátumu; vecný obsah súvisiaci s predmetom fakturácie sa
v účtovníctve zabezpečí zaúčtovaním prostredníctvom interného dokla-
du ako obstaranie majetku alebo náklad na strane MD (plus DPH na
vstupe) a nevyfakturovaná dodávka (namiesto záväzku) na strane D.
V roku 2018 sa faktúra zúčtuje na strane MD účtu 326 – Nevyfakturova-
né dodávky súvzťažne s účtom záväzkov;

c) očakávaná faktúra s vecným plnením roku 2017, ktorej výška nie je zná-
ma, sa účtuje ako rezerva. Rezervy pozri na inom mieste.

Pri prijatých faktúrach na konci roka je častejší výskyt nákladov, ktoré sa
týkajú viacerých účtovných období, napr. nájomné, energie, predplatné, li-
cencie, poistenia, rôzne prevádzkové služby. Z uvedeného dôvodu je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť na faktúre vyznačeným obdobiam a zabezpečiť ak-
ruálny princíp správnym účtovaním na účtoch časového rozlíšenia vrátane po-
súdenia dĺžky nakupovanej služby (krátkodobé alebo dlhodobé). Možné vý-
nimky uvádzam pri účtoch časového rozlíšenia.

Inventarizácia a účtovanie o inventarizačných rozdieloch (§ 11 PÚ)
Ide o najpodstatnejšiu časť uzávierkových prác, keďže inventarizáciou sa
preukazuje skutočný stav majetku, záväzkov a zostatkov účtov vlastného
imania. Skutočný stav majetku sa zisťuje v závislosti od charakteru majetku.
Fyzickou inventúrou sa zisťuje vo všeobecnom význame slova stav majetku
hmotnej povahy počítaním, vážením, meraním alebo matematickými metó-
dami prepočítania a týka sa dlhodobého hmotného majetku, zásob, cenných
papierov v listinnej podobe, pokladnice, cenín.
Dokladovou inventúrou sa zisťuje stav ostatného majetku, ktorý nemá
hmotnú podobu, a to overovaním relevantných dokladov preukazujúcich
zostatok, napr. dlhodobý nehmotný majetok, finančné investície, ako sú
vklady, pôžičky, cenné papiere v zaknihovanej podobe, bankové účty, po-
hľadávky, účty časového rozlíšenia, záväzky, rezervy, úvery, účty vlastného
imania a ostatné.
Inventarizácia je porovnanie účtovného stavu so stavom skutočným
a vyčíslenie inventarizačných rozdielov, ktoré sú následne predmetom uspo-
riadania (pri zistených chybách formálneho charakteru, ako je napr. zámena
položiek zásob), až po vyčíslenie inventarizačných rozdielov, o ktorých sa
účtuje do bežného účtovného obdobia.
Príkladom dokladovej inventúry je inventúra pohľadávok. Okrem doklado-
vej inventúry preukazujúcej väzbu na fakturáciu je potrebné overiť ich bonitu
z dôvodu správneho ocenenia a ďalších krokov v prípade potreby tvorenia
opravnej položky na tie, ktoré sú po splatnosti a môžu sa stať (alebo už sú)
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Ust. § 8 ods. 1 ZDP sa dopĺňa písme-
nom s), čím sa medzi ostatné príjmy
podľa § 8 ZDP od 1. januára 2018 za-
raďuje nový druh príjmov – príjmy
z prerozdelenia kapitálového fondu
z príspevkov. Za príjem z prerozdele-
nia kapitálového fondu z príspevkov sa
podľa tohto ustanovenia považuje aj
príjem plynúci zo zníženia základného
imania obchodnej spoločnosti v časti,
v akej bolo základné imanie predtým
zvýšené zo splatených príspevkov do
kapitálového fondu z príspevkov.

V ust. § 8 ods. 2 ZDP tretej vete sa vy-
púšťajú slová „základného imania“.
Z uvedenej úpravy [v nadväznosti na
zadefinovanie pojmu vklad v § 2
písm. ac) ZDP] vyplýva, že postup pri
stanovení oceňovacieho rozdielu pri
nepeňažnom vklade (t. j. rozdielu me-
dzi vyššou hodnotou nepeňažného
vkladu započítanou na vklad spoloč-
níka a hodnotou vkladaného majetku)
sa použije aj na nepeňažné vklady
realizované mimo základného imania.

V ust. § 8 ods. 5 ZDP sa dopĺňajú
v úvodnej vete slová „a s)“ a nové pís-
meno g). V dôsledku predmetnej
úpravy k príjmu z prerozdelenia kapi-
tálového fondu z príspevkov podľa § 8
ods. 1 písm. s) ZDP je výdavkom suma
splateného príspevku (§ 123 ods. 2
a § 217a Obchodného zákonníka). Ak
suma splateného príspevku prevyšuje
príjem z prerozdelenia kapitálového
fondu z príspevkov v tom zdaňovacom
období, v ktorom plynul tento príjem,
môže sa v tomto zdaňovacom období
uvedený výdavok uplatniť až do výšky
tohto príjmu, pričom ak daňovníkovi
plynie tento príjem aj v ďalšom zdaňo-
vacom období, pri uplatnení zostáva-
júcej (neuplatnenej) sumy splateného
príspevku sa postupuje v tomto zdaňo-
vacom období rovnako (t. j. najviac
do výšky príjmov z prerozdelenia ka-
pitálového fondu z príspevkov plynú-
cich daňovníkovi v tomto zdaňovacom
období), a to až do výšky celkovej
sumy splateného príspevku.

V ust. § 8 ods. 7 ZDP sa slová „písm. f)“
nahrádzajú slovami „písm. e) a f)“.
Z uvedenej úpravy v nadväznosti na za-
definovanie pojmu vklad v § 2 písm. ac)
ZDP vyplýva, že pri príjmoch z prevodu

Rýchle a prehľadné informácie o finančnej situácii a platobnej disciplíne
obchodných spoločností a iných subjektov nájdete na monitoring.epi.sk.



rizikové. Výsledky dokladovej inventúry sú zásadné pre viaceré závierkové
účtovné prípady.

Prehľad pohľadávok podľa bonity:

Štruktúra pohľadávok po lehote splatnosti podľa smerníc účtovnej jednotky

tuzemsko zahraničie spolu % OP OP

do splatnosti

do 30 dní

do 90 dní

do 180 dní

do 360 dní

nad 360 dní

Spolu

Príkladom dokladovej inventúry z oblastí pasív sú účty vlastného imania.
Doklady preukazujúce stav účtov vlastného imania sú predovšetkým výpis
z obchodného registra, rozhodnutia VZ alebo jediného spoločníka o rozdele-
ní VH za predchádzajúce účtovné obdobie, účtovná závierka dcérskej (alebo
prepojenej) spoločnosti s cieľom aplikácie metódy vlastného imania, vnútor-
né rozhodnutia (smernice) o tvorbe a použití fondov a iné. Úkony tvoriace
podstatu inventarizácie sú ďalej opísané v jednotlivých oblastiach nižšie.

Overenie zaúčtovaných odpisov, oprávok, zostatkových cien
V prípade, že mesačné odpisy, prípadne vyradenia dlhodobého majetku cez
ich zostatkové ceny boli účtované počas obdobia správne a bez opráv (nabale-
ných obratov na súvisiacich účtoch), suma zaúčtovaných odpisov (obrat účtu
551) sa rovná prírastku oprávok za ročné obdobie. Ak boli vyradenia predaj-
om, darovaním alebo v dôsledku manka/škody, k účtu 551 je potrebné pripočí-
tať aj dotknuté účty 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotné-
ho a dlhodobého hmotného majetku, 543 – Dary alebo 549 – Manká a škody.

Z praktických skúseností odporúčam overiť zaúčtované odpisy aj na regis-
ter (zoznam) dlhodobého majetku vrátane majetku na lízing. Nie je vylú-
čené, že sa odpis k niektorému majetku neúčtoval alebo sa predaj alebo dar
nezaúčtoval komplexne, napr. zaúčtoval sa iba predaj a zostatková cena pri
vyradení nie. Frekvencia fyzickej inventúry majetku podľa § 31 nemá byť
dlhšia ako 4 roky, aj preto je dôležitá každoročná dokladová inventúra, sú-
časťou ktorej sú aj vyššie uvedené kontrolné prepočty a väzby. Pre vyčíslenie
dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a jej daňovou zá-
kladňou je potrebné vygenerovať zostavy o zostatkových cenách účtovných
a daňových s vyčíslením odloženej dane.

Kontrola majetkových zostáv sa viaže tiež na kontrolu poistných platieb,
ktoré sa týkajú poistenia majetku. Z hľadiska využívania majetku a správne-
ho ocenenia je zásadná oblasť opravných položiek – pozri nižšie.

Nedokončené investície ako súčasť dokladovej inventúry
Na kalkulačných účtoch účtovej skupiny 04 je potrebné overiť reálnosť do-
končenia rozpracovaných investícií, zvlášť tých, ktoré v priebehu roka ne-
zaznamenali prírastok, resp. pohyb hodnoty. Pre posúdenie objektívnosti tej-
o časti aktív je často potrebné získať vyjadrenie zodpovedných osôb. Ak
existujú indikátory ohrozujúce dokončenie investície dočasne, je na mieste
úvaha a odhad opravnej položky, ak sú indikátory trvalé, riešením je odpis
investície ako zmarenej.

Overenie súladu mzdovej evidencie so zostatkami hlavnej knihy
Spracovanie mzdovej agendy je v súčasnosti významne automatizované
a povinné hlásenia a výkazy sa posielajú elektronickou cestou. Dokladová
inventúra má overiť správnosť zostatkov v hlavnej knihe podľa výstupov
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obchodného podielu alebo prevodu
akcií podľa § 8 ods. 1 písm. e) a f)
ZDP je výdavkom aj príspevok do ka-
pitálového fondu z príspevkov ob-
chodnej spoločnosti splatený daňov-
níkom.

3. Spoločné ustanovenia pre
fyzické osoby a právnické osoby

Ust. § 17 ZDP sa dopĺňa odsekmi 40
a 41, ktoré s účinnosťou od 1. januára
2018 upravujú, že súčasťou základu
dane daňovníka, ktorý účtuje v sústave

– podvojného účtovníctva alebo ktorý
vykazuje výsledok hospodárenia
v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov
pre finančné výkazníctvo, nie je prí-
jem z prerozdelenia kapitálového
fondu z príspevkov do výšky daňov-
níkom splateného príspevku, tzn. že
zo základu dane je vylúčený výnos
z prerozdelenia kapitálového fondu
vo výške splateného príspevku do
kapitálového fondu a rozdiel, o kto-
rý výnos z prerozdelenia kapitálové-
ho fondu prevyšuje výšku splatené-
ho príspevku, je súčasťou základu
dane. Za príjem z prerozdelenia
kapitálového fondu z príspevkov
sa považuje aj príjem plynúci zo
zníženia základného imania ob-
chodnej spoločnosti v časti, v akej
bolo predtým zvýšené zo splate-
ných príspevkov do kapitálového
fondu z príspevkov. Súčasťou zá-
kladu dane daňovníka, ktorý prí-
spevok nerealizoval, je iba suma
výnosu z prerozdelenia kapitálo-
vého fondu z príspevkov v tom zda-
ňovacom období, v ktorom o tejto
pohľadávke účtuje, tzn. k predmet-
nému výnosu si nemôže uplatniť
daňový výdavok vo forme splate-
ného príspevku;

– jednoduchého účtovníctva alebo
ktorý vedie evidenciu podľa § 6
ods. 11 ZDP, je aj príjem z preroz-
delenia kapitálového fondu z prí-
spevkov v zdaňovacom období,
v ktorom ho prijal, za príjem z pre-
rozdelenia kapitálového fondu z prí-
spevkov sa považuje aj príjem ply-
núci zo zníženia základného imania
obchodnej spoločnosti v časti, v akej
bolo predtým zvýšené zo splatených



mzdovej učtárne a overiť prípadné nedoplatky a preplatky voči zdravotným
poisťovniam, Sociálnej poisťovni a daňovému úradu z titulu dane z príjmov
fyzických osôb. Do okruhu možno zaradiť aj overenie správnosti rezervy
v mzdovej oblasti (mzdy za nevyčerpané dovolenky a súvisiace odvody, kto-
ré sa môžu účtovať mesačne, ale aj na ročnej báze v závislosti od interných
potrieb a nastavení ú. j.).

Niektoré podklady mzdovej agendy (napr. hrubé mzdy) môžu slúžiť aj na in-
ventúru tvorby sociálneho fondu vo väzbe na zákon o sociálnom fonde
v platnom znení, ako aj o čerpaní. Súvisiaca dokladová inventúra sa môže
týkať rezervy na odchodné, resp. odstupné, kde sa údaje o priemernej mzde
zamestnancov, vyplatených sumách odchodného, pohyboch zamestnancov
(prírastky, úbytky) a zmene vekovej štruktúry použijú aj pre dokladovú in-
ventúru týchto špecifických rezerv (ak ich účtovná jednotka tvorí).

Overenie zoznamu uzatvorených zmlúv (registra zmlúv) vo vzťahu k úplnosti
účtovníctva

Podkladom pre významnú časť účtovných zápisov, a teda vzniku nákladov/vý-
nosov a zároveň záväzkov/pohľadávok sú uzatvorené zmluvy na dodávky ma-
jetku a služieb (konkrétne napr. nájomné, úverové, mandátne, lízingové a mno-
hé ďalšie). Zmluvy môžu obsahovať rôzne dodatočné ustanovenia týkajúce sa
spôsobu platby (dĺžka obdobia, frekvencie platieb, platby vopred alebo poza-
du, garancie, ručenia, iné dojednania), ktoré by sa mali okrem účtov zachytiť
aj v rámci podsúvahovej evidencie. Dokladová inventúra platných zmlúv
(ideálne v členení podľa charakteru) zabezpečí úplnosť účtovníctva nielen
v správnom zaúčtovaní transakcií, ale aj doplnenie informácií v podsúvaho-
vej evidencii, ktorá spresní obraz o stave majetku a záväzkov.

Pri inventúre zmlúv sa v praxi často zistia také formálne nedostatky, ako sú
zmluvy bez podpisu, bez dátumov, zmluvy neplatné, zmluvy s nesprávnymi
identifikačnými údajmi, ako aj v účtovníctve nezachytené predpisy platieb
alebo nárokov aj preto, že nie sú vždy k dispozícii v reálnom čase. Napriek
faktu, že účtovné predpisy neurčujú taxatívne povinnosť robiť túto formu do-
kladovej inventúry, prax ukazuje, že je veľmi užitočná.

Súdne spory

Prehľad o existujúcich súdnych sporoch, predovšetkým pasívnych je zákla-
dom pre tvorbu rezervy (krátkodobej alebo dlhodobej) pre prípad rozhodnu-
tia súdu v danej veci uhradiť v prospech druhej strany požadovanú, prípadne
súdom určenú sumu a tiež súdne trovy. § 19 PÚ požaduje pre takéto a obdobné
riziká tvoriť rezervu vo výške očakávaného odlevu finančných prostriedkov.
Bez kooperácie s právnym oddelením, prípadne s právnikom spoločnosti (in-
terným alebo externým) nemusí byť odhad rezervy správny. Jeho požadovanie
pre potreby zostavenia správnej účtovnej závierky je preto relevantné. Prehľad
by mal obsahovať aj súdne spory aktívne, t. j. keď žalujúcou stranou je účtovná
jednotka sama a predpokladá, že súd sa skončí v jej prospech. Na tieto konania
sa však tvorba rezervy nevzťahuje z dôvodu objektivity aktív.

Súčasťou kooperácie právneho oddelenia pri kreovaní účtovnej závierky je aj
posúdenie pohľadávok po splatnosti, ktoré sú na toto oddelenie posunuté na
riešenie. Od posúdenia pravdepodobnosti a výsledku vymáhania od dlžníka
závisí aj výška opravnej položky.

Kontrola zostatkov hlavnej knihy
� Aktívne účty nesmú vykazovať záporný zostatok a naopak, pasívne účty

nesmú vykazovať aktívny zostatok. Ak vykazujú opačné zostatky, chý-
ba zaúčtovanie predpisu alebo sa príslušný účtovný prípad zaúčto-
val nesprávne.
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príspevkov do kapitálového fondu
z príspevkov. Základ dane daňovní-
ka sa zníži o sumu ním splateného
príspevku, tzn. že daňový výdavok
vo forme splateného príspevku si
môže uplatniť len daňovník, ktorý
tento príspevok aj splatil. Ak suma
splateného príspevku prevyšuje prí-
jem, môže sa uplatniť v tomto zda-
ňovacom období až do výšky tohto
príjmu, pričom ak tento príjem ply-
nie aj v ďalšom zdaňovacom obdo-
bí, postupuje sa rovnako, a to až do
výšky celkovej sumy splateného prí-
spevku. Súčasťou základu dane da-
ňovníka, ktorý príspevok nerealizo-
val, je iba príjem z prerozdelenia
kapitálového fondu z príspevkov
v tom zdaňovacom období, v ktorom
ho prijal, tzn. nemôže si uplatniť da-
ňový výdavok vo forme splateného
príspevku.

V ust. § 21 ods. 2 písm. d) ZDP sa za
slová „rezervného fondu“ vkladajú
slová „kapitálového fondu z príspev-
kov“, z tejto úpravy vyplýva, že ani
tvorba kapitálových fondov z príspev-
kov sa nebude považovať za daňový
výdavok.
Podľa ust. § 25a písm. f) ZDP za
vstupnú cenu finančného majetku sa
od 1. januára 2018 považuje aj hod-
nota splateného peňažného vkladu
podľa § 2 písm. ac) ZDP, táto úprava
nadväzuje na zavedenie pojmu vklad
v § 2 písm. ac) ZDP.
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR

Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky

november 2017

AKTUÁLNE ŠKOLENIA
PORADCU PODNIKATEĽA

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

a zmeny od 1. 1. 2018
Lektor: Júlia Pšenková
24. 1. 2018 Bratislava
25. 1. 2018 Žilina
26. 1. 2018 Poprad

Informácie na tel. čísle + 421 41 70 53 222,
e-mail: bonus@pp.sk,

www.danovecentrum.sk v sekcii vzdelávanie.

Od 25. 5. 2018 nastane revolúcia v ochrane osobných údajov.
Pripravte sa už v predstihu na bezproblémové prijatie nových zmien na školení

s lektorkou JUDr. Marcelou Macovou, PhD.



� Kalkulačné účty k zásobám musia mať nulový zostatok (111/131 – Obsta-
ranie materiálu/tovaru). Kalkulačný účet k dlhodobému majetku zostatok
vykazovať môže vzhľadom na zväčša dlhodobý charakter obstarávania in-
vestícií.

� Výsledok hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie vykazovaný
na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní musí byť
najneskôr ku koncu účtovného obdobia vyrovnaný (nulový). Účtovanie
závisí od rozhodnutia valného zhromaždenia alebo jediného spoloční-
ka/akcionára. Rozdelenie zisku/úhrada straty sa účtuje v účtovej skupine
35 a 36 podľa upravených PÚ od 1. 1. 2016. Ak k rozdeľovacím proce-
som nedochádza, zisk/strata sa prevedie na nerozdelené zisky/neuhrade-
né straty minulých rokov (428 alebo 429).

� Eliminovať zostatky pomocných alebo spojovacích účtov (s výnimkami
v prípade účtovania o združení), ktoré sa použili v rámci roka ako „tech-
nické“, pre zabezpečenie podvojného zápisu podľa charakteru a možnos-
tí používaného softvéru (napr. pre zúčtovanie DPH, pri otváracej súvahe
nástupníckej účtovnej jednotky účet 395). Hlavná kniha má obsahovať
iba účty v súlade s rámcovou účtovou osnovou a nadväzne na účtový roz-
vrh účtovnej jednotky, ako aj požiadavky § 4 PÚ na vytváranie analytic-
kých účtov k účtom syntetickým.

� Účty nákladov a výnosov označené ako „ostatné“ by nemali svojím obje-
mom prekračovať jednotlivé konkrétne druhové účty nákladov a výnosov,
t. j. podiel N/V označených ako „ostatné“ by mal tvoriť štandardných
10 % úrovne z obratu syntetického účtu. Ak je obrat uvedených účtov
významný, odporúča sa vytvoriť ďalšie analytické účty pre tie náklady
a výnosy, ktoré majú v skupine „ostatné“ významné zastúpenie.

� Venovať pozornosť podsúvahovej evidencii tak, aby sa na tieto evidenčné
účty dostali zásadné skutočnosti z pomocnej (podpornej) účtovnej doku-
mentácie. Ide napr. o ručenia, bankové záruky, garancie, a to prijaté aj po-
skytnuté, odpísané pohľadávky a iné tituly podľa potrieb účtovnej jednotky.

4. Závierkové účtovné prípady
Závierkové účtovné prípady sú spôsobom, ako uzatvoriť okruh podvojného
účtovníctva za dané účtovné obdobie s cieľom dosiahnuť verný a pravdivý
obraz spoločnosti, pokiaľ ide o jej finančnú aj výkonovú pozíciu transformo-
vanú do účtovnej závierky.

Účtovanie o časovom rozlíšení (§ 5 odsek 4 a 6 PÚ)
Účty časového rozlíšenia nákladov a výnosov slúžia na zabezpečenie akruál-
neho princípu v podvojnom účtovníctve a ich použitie je správne vtedy, ak sú
splnené tri kritériá: účel (vecný obsah), suma a obdobie, ktorého sa náklad/vý-
nos alebo výdavok/príjem týkajú.
Zostatky účtov je potrebné overiť dokladovou inventúrou, ktorej podsta-
ta spočíva v preverení prvotných účtovných dokladov (faktúry za služby pri-
jaté aj vystavené na viac účtovných období, platby zo zmlúv, úroky z úverov
alebo lízingov, dotácie a iné).
Vecnou náplňou účtu 384 – Výnosy budúcich období je aj účtovanie dotácií
na obstaranie DM, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov bežného ú. o. v časovej
a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov DM, na ktoré bola dotácia po-
skytnutá.
Výnimku z použitia účtov časového rozlíšenia je možné vzhľadom na noveli-
zované PÚ od 1. 1. 2016 uplatniť iba pri nevýznamných a opakujúcich sa ná-
kladoch a výnosoch na prelome účtovných období.
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� Príklad č. 3:

381 – Náklady budúcich období =
najčastejšie predplatené služby

Nájomné zaplatené nájomcom na 3
mesiace vopred v mesiaci november
2017 v sume 9 000 €:

1. Faktúra dodávateľa – nájomné 11
– 12/2017 a 1/2018:

a) Nájomné za 11 – 12/2017 = ná-
klad obdobia (518) suma 6 000 €

b) Nájomné za 1/18 = náklad roku
2018 (381)

c) V januári 2018 sa interným do-
kladom zúčtuje do nákladov ro-
ku 2018: 518/381 suma 3 000 €.

383 – Výdavky budúcich období =
služby platené pozadu

Nájomné platené nájomcom pozadu
o 3 mesiace, zmluva bola podpísaná
s účinnosťou od novembra 2017:

Účtovanie v novembri 2017:

1. ID za 11/17: (interný doklad): 518
(náklad na nájomné evidujeme zo
zmluvy/383 – VBO v sume 3 000 €)

2. ID za 12/17: (interný doklad): det-
to v rovnakej sume

3. FD od prenajímateľa v januári
2018 na sumu 9 000 €:

a) za 11 – 12/2017 zúčtujeme VBO:
383/321 v sume 6 000 €,

b) za 1/18 účtujeme nájomné do
nákladov roku 2018: 518/321
v sume 3 000 €.

Na strane prenajímateľa budú použi-
té účty 384 a 385 nasledovne:

Nájomné, ktoré bude prenajímateľ
fakturovať vopred tri mesiace, t. j.
v novembri 2017, spolu 9 000 €:

1. FO za nájomné za 11 – 12/2017
a 1/2018:

a) nájomné za 11 – 12/2017 je výno-
som roku 2017 v sume 6 000 €,
účtuje 311/602,

b) nájomné za 1/2018 bude výno-
som roku 2018 v sume 3 000 €,
účtuje 311/384,

c) v januári 2018 ID zúčtuje vý-
nos z januára do výnosov roku
2018 zápisom 384/602 v sume
3 000 €.



Účtovanie o odloženej daňovej povinnosti

Povinnosť účtovania o odloženej dani sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré
podľa § 19 majú povinnosť overenia svojej účtovnej závierky audítorom.
Dobrovoľné rozhodnutie účtovnej jednotky o účtovaní o odloženej dani je
rovnako možné. V zmysle § 10 PÚ sa pri výpočte odloženej dane preferuje
záväzková metóda založená na súvahovom princípe.

Najčastejšie zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré zakladajú titul na účtovanie
odloženého daňového záväzku:

1. Účtovná zostatková cena DM je vyššia ako jeho daňová zostatková cena (ÚZC DZC)

2.
Účtovná hodnota nezinkasovaných pohľadávok zo zmluvných pokút, penále a úro-
kov z omeškania na strane prijímateľa

3. Precenenie majetku na reálnu hodnotu, pričom na účely dane sa pôvodné ceny nemenia

4.
Nerealizované kurzové zisky z nevyinkasovaných pohľadávok a kurzové straty
z neuhradených záväzkov v zmysle oznámenia správcovi dane

Najčastejšie odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré zakladajú titul na účto-
vanie odloženej daňovej pohľadávky:

1. Účtovná zostatková cena DM je nižšia ako jeho daňová zostatková cena (ÚZCC)

2.
Opravná položka k zásobám, pohľadávkam alebo dlhodobému majetku, ktorá nie je
uznaná za daňový náklad (nesplnenie ustanovení zákona o dani z príjmov)

3.
Existencia záväzku, ktorý sa viaže k zaúčtovanému nákladu daňovo uplatniteľnému
až po úhrade záväzku

4. Zníženie ocenenia majetku pri precenení na reálnu hodnotu formou opravnej položky

5. Tvorba rezerv, ktoré nie sú daňovo uznané

6.
Nerealizované kurzové straty z nevyinkasovaných pohľadávok a kurzové zisky
z neuhradených záväzkov v zmysle oznámenia správcovi dane

7. Umorenie daňovej straty v zmysle ustanovení zákona o dani z príjmov

Účtovanie o odloženej dani z príjmov v závislosti od charakteru transakcie,
ktorej sa týka:

Transakcia Odložený daňový záväzok Odložená pohľadávka

výsledková 592/481 481/592

súvahová 414, 416, 428, 429/481 481/414, 416, 428, 429

� Príklad č. 4:

Odložená daňová pohľadávka z titulu umorenia strát

Daňová
strata

Výška
v €

Možnosť
umorenia

V období
Umorené
v r. 2014

Zostatok

Za rok 2008 2 000 neumoriteľná nikdy 0 0

Za rok 2009 4 000 umoriteľná 2014 4 000 0

Za rok 2010 8 000 rovnomerne

Za rok 2011 1 500 rovnomerne

Za rok 2013 3 500 rovnomerne

Spolu roky
2010 – 2013

13 000 rovnomerne 2014 – 2017 1/4, t. j. 3 250 3/4, t. j. 9 750

Pre účtovanie o odloženej daňovej pohľadávke platí obzvlášť významne
princíp opatrnosti.

Možnosti súvzťažností pri odloženej daňovej pohľadávke: 481/592, 594,
414, 416, 428, 429 a 015.

Možnosti súvzťažností pri odloženom daňovom záväzku: 592, 594, 414,
416, 428, 429 a 015/481.
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Nájomné, ktoré bude prenajímateľ fak-
turovať pozadu, t. j. v januári 2018:
1. Nájomné za 11/2017 do výnosov

(na základe zmluvy interným zápi-
som) 385/602 na sumu 3 000 €,
faktúru zatiaľ nevystavuje.

2. Nájomné za 12/2017 do výnosov
detto.

3. V januári vystaví FO faktúru na
sumu 9 000 €, ktorú zúčtuje nasle-
dovne:
a) nájomné za rok 2017 v sume

6 000 € = 311/385,
b) nájomné za rok 2018 v sume

3 000 € = 311/602.
V príklade som abstrahovala od DPH.

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO
INFORMUJE

Informácia o novele zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov

(článok VII zákona č. 279/2017 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z.
o bankách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňa-
jú niektoré zákony (ďalej len „zákon
o bankách“), sa v článku VII s účin-
nosťou od 1. 1. 2018 mení a dopĺňa zá-
kon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZDP“), a to tak, že sa zavádza suma
daňového zvýhodnenia na zaplatené
úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1
ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z.
o úveroch na bývanie a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení zá-
kona o bankách (ďalej len „daňový bo-
nus na zaplatené úroky“).

Podmienky, ktoré musí daňovník spl-
niť, aby mu vznikol nárok na daňový
bonus na zaplatené úroky a spôsob
jeho uplatnenia, sú ustanovené v § 33a
ods. 1 až 11 ZDP.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby a produkty. Preto pre vás pripravujeme
nové videoškolenia o najdôležitejších zmenách v legislatíve a aktuálnych témach.

Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.profivzdelavanie.sk.



Účtovanie o tvorbe a rozpúšťaní opravných položiek (§ 18 PÚ)
Spôsob posúdenia zníženia hodnoty majetku:
Dlhodobý majetok
odpisovaný

predpokladané ekonomické úžitky z používania (príp.
z predaja po odpočítaní nákladov na predaj) (1) sú nižšie,
ako je jeho účtovná hodnota (po odpočítaní oprávok a už
skôr vytvorených opravných položiek) (2)Skupiny: 01x, 02x, 03x

ak nie: ak áno: OP tvoríme vo výške
rozdielu (2) – (1)§ 18 odsek 4 OP netvoríme

Účtovanie tvorby: 553/091, 092

Ilustrácia:

Spoločnosť v priebehu roka 2017 v dôsledku zmeny vo výrobe zastavila výrobu časti výrob-
kov, čím sa príslušná výrobná linka prestala používať. K 31. 12. 2017 má manažment infor-
máciu o predaji tejto výrobnej linky; tržba z predaja po odpočítaní nákladov na predaj bude
8 000 €, pričom jej zostatková cena v účtovníctve ku dňu vyradenia sa odhaduje na 9 500 €.
Očakávané tržby z predaja sú nižšie ako účtovná hodnota majetku (netto = ZC), opravnou
položkou sa vyjadrí dočasné zníženie hodnoty k súvahovému dňu. Výška OP bude vo výške
rozdielu ÚH a tržieb z predaja, t. j. 1 500 €.

Interný doklad*

Tvorba opravnej položky k nevy-
užívanej výrobnej linke vo výške
kladného rozdielu účtovnej hod-
noty a tržieb z predaja

1 500 553/092

* Tvorbu OP z hľadiska preukaznosti doložíme rozhodnutím o predaji,
príp. ďalšími podkladmi.

Zásoby predpokladané ekonomické úžitky z majetku (príp. z jej
realizačnej ceny pri predaji po odpočítaní nákladov na pre-
daj) (1) sú nižšie, ako je jeho účtovná hodnota (po odpočí-
taní už skôr vytvorených opravných položiek) (2)

Skupiny: 01x

ak nie: ak áno: OP tvoríme vo výške roz-
dielu (2) – (1)§ 18 odsek 5 OP netvoríme

Účtovanie tvorby:
505/191,
195, 196

Ilustrácia:

Spoločnosť pri fyzickej inventúre zásob zistila objem zásob, ktoré od poslednej fyzickej in-
ventúry k 31. 12. 2017 nezaznamenali žiadny pohyb. Dôvodom je ich nepoužiteľnosť vo výro-
be, sú teda nepotrebné, nie je možné ich ani predať. Tieto zásoby sú vo výške 2 000 €. Keďže
zásoby neprinesú spoločnosti žiaden ekonomický úžitok, pretože sa vo výrobe nedajú použiť,
nemá o ne záujem ani žiadny odberateľ, vytvorí sa OP vo výške ich účtovnej (obstarávacej
ceny).* Za pohyb sa nepovažuje prevod medzi skladmi!

* Súčasťou fyzickej inventúry zásob má byť okrem vyčíslenia zásob v natu-
rálnych jednotkách aj posúdenie ich použiteľnosti pre spoločnosť.

Interný doklad*
Tvorba opravnej položky k nepouži-
teľným (bezobrátkovým) zásobám

2 000
505a/191,

196

* Tvorbu OP z hľadiska preukaznosti doložíme stanoviskom inventarizač-
nej komisie a záznamom zo skladovej evidencie potvrdzujúcim nulový
pohyb minimálne za posledné 12-mesačné obdobie.

Zásoby vlastnej výroby

Trieda 1 – Zásoby Dôvody tvorby Tvorba

Materiál a tovar (112 a 132)
Dočasne nepredajný, pomaly ob-
rátkový

505 191, 196

Zásoby vlastnej výroby:

Nedokončená výroba

Polotovary vlastnej výroby

Výrobky

Zvieratá (drobné)

Dočasne rozpracované bez istoty
dokončenia, odbytu

611

612

613

614

192

193

194

195
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Zaplatené úroky v príslušnom zdaňo-
vacom období, vypočítané z výšky po-
skytnutého úveru na bývanie, na zákla-
de jednej zmluvy o úvere na bývanie,
najviac zo sumy 50 000 eur na jednu
tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bý-
vanie, ktorou je byt alebo rodinný dom,
si daňovník uplatní vo forme daňového
bonusu na zaplatené úroky vtedy, ak
daňovník:

– ku dňu podania žiadosti o tento
úver na bývanie má najmenej 18
rokov a najviac 35 rokov,

– za kalendárny rok predchádzajúci
kalendárnemu roku, v ktorom uza-
tvoril zmluvu o úvere na bývanie,
dosiahol príjem v ustanovenej sume,
t. j. jeho priemerný mesačný príjem
vypočítaný z jeho zdaniteľných
príjmov, ktoré sú súčasťou základu
dane (čiastkového základu dane)
z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobit-
ného základu dane z príjmov podľa
§ 7 a § 51e najviac vo výške 1,3-ná-
sobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR zis-
tenej Štatistickým úradom SR za ka-
lendárny rok predchádzajúci kalen-
dárnemu roku, v ktorom bola
uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy
o úvere na bývanie, na ktorú si uplat-
ňuje nárok na daňový bonus na zapla-
tené úroky, spolu s iným dlžníkom ale-
bo spolu s inými viacerými dlžníkmi
(ďalej len „spoludlžník“), pri uplat-
není daňového bonusu na zaplatené
úroky je potrebné, aby aj tento spolu-
dlžník splnil ustanovené podmienky,
pričom spoludlžníkovi nárok na daňo-
vý bonus na zaplatené úroky nevzniká.

Nárok na daňový bonus na zaplatené
úroky si môže daňovník uplatniť len po
uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to
buď u zamestnávateľa prostredníctvom
ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len
„ročné zúčtovanie“), alebo sám poda-
ním daňového priznania k dani z príj-
mov fyzickej osoby. Uvedený nárok
vzniká daňovníkovi počas piatich bez-
prostredne po sebe nasledujúcich rokov
počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo
úročenie úveru na bývanie, pričom da-
ňovým bonusom na zaplatené úroky je



Trieda 1 – Zásoby
Zrušenie

(pominul dôvod)
Zúčtovanie
(pohyb DM)

Materiál a tovar (112 a 132) 191, 196 505 191, 196 112, 132

Zásoby vlastnej výroby:

Nedokončená výroba (121)

Polotovary vlastnej výroby (122)

Výrobky (123)

Zvieratá (drobné) (124)

192

193

194

195

611

612

613

614

192

193

194

195

121

122

123

124

Finančný majetok predpokladané ekonomické úžitky z majetku (1) sú nižšie,
ako je jeho účtovná hodnota (po odpočítaní už skôr vytvo-
rených opravných položiek) (2)Skupiny:

25x, účty 063
– 069, 043

ak nie: ak áno: OP tvoríme vo výške roz-
dielu (2) – (1)§ 18 odsek 6 OP netvoríme

Účtovanie tvorby: 565/291, 096

Pohľadávky z obchodného
styku tvorba je opodstatnená, ak sa predpokladá, že pohľadávku

dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí alebo sa vedie spor
o jej uznanieSkupiny:

311, 314, 315,
378

ak nie: ak áno: OP tvoríme vo výške rozdie-
lu medzi účtovnou hodnotou
a predpokladaným inkasom§ 18 odsek 7 OP netvoríme

Účtovanie tvorby: 547/391

Opravné položky
k ostatným účtom
(§ 18 ods. 11 PÚ)

Účtovné zobrazenie
tvorby OP

Účtovné zobrazenie
zúčtovania OP

Účtovné zobrazenie
zrušenia OP

vyradenie majetku,
napr. predajom

zánik dôvodov na
tvorbu OP

041, 042 553/093, 094 093, 094/041, 042 093, 094/553

05x 553/095 095/05x 095/553

12x
61x/192, 193, 194,

195
192, 193, 194,

195/12x
192, 193, 194,

195/61x

Opravné položky k cenným papierom (§ 18 odseky 2 a 3)
� Cenné papiere a podiely, pri ktorých sa zmena reálnej hodnoty účtuje

súvahovo (na účte 414)

Účet RH > ÚH k 31. 12. 2017
Pokles RH k 31. 12. 2017

do výšky precenenia
v minulom roku

Pokles RH k 31. 12. 2017
nad výšku precenenia

v minulom roku
(ak existuje)

257 257a/414a 414a/257a 565a/291a

063 063a/414a 414a/063a 565a/096a

RH = OC k 31. 12. 2017 Pokles RH k 31. 12. 2017

257 257a x 565a/291a

063 063a x 565a/096a

RH < ÚH k 31. 12. 2017
Nárast RH k 31. 12. 2017 do

pôvodnej výšky ocenenia
Nárast RH k 31. 12. 2017

nad pôvodnú výšku ocenenia

257 565a/291a 291a/565 257a/414a

063 565a/096a 096a/565a 063a/414a

� Metóda vlastného imania

1. Základné imanie dcérskej spoločnosti 10 000 000 €

2. Nominálny podiel na ZI 8 000 000 €

3. Stav účtu 061 8 000 000 €

4. Podiel na ZI v % (8 000 000/10 000) x 100 80,00 €
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suma vo výške 50 % zo zaplatených
úrokov v príslušnom zdaňovacom ob-
dobí, najviac však do výšky 400 eur za
rok. O sumu daňového bonusu na za-
platené úroky sa znižuje daň daňovníka,
ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového
bonusu podľa § 33, ak si tento daňový
bonus daňovník uplatňuje.

Daňový bonus na zaplatené úroky si
môže uplatniť aj daňovník s obmedze-
nou daňovou povinnosťou, ak úhrn
jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov
na území SR v príslušnom zdaňova-
com období tvorí najmenej 90 % zo
všetkých príjmov tohto daňovníka,
ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR
a zo zdrojov v zahraničí.

Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol
nárok na daňový bonus na zaplatené
úroky, nárok na daňový bonus na za-
platené úroky si môže za ustanovených
podmienok uplatniť daňovník, na kto-
rého prešli nesplatené záväzky z úveru
na bývanie po zomrelom daňovníkovi.

Doplnením nového textu do § 9 ods. 2
písm. n) ZDP daňový bonus na zapla-
tené úroky je príjmom oslobodeným
od dane.

V § 33a ods. 12 ZDP sa pre Finančné
riaditeľstvo SR ukladá povinnosť po-
skytovať Ministerstvu dopravy a vý-
stavby SR na účely plnenia úloh v ob-
lasti štátnej bytovej politiky súhrnné
údaje o počte daňových subjektov,
ktoré si uplatnili daňový bonus na za-
platené úroky podľa § 33a vrátane
celkovej výšky uplatneného daňového
bonusu na zaplatené úroky za pred-
chádzajúce zdaňovacie obdobie. V sú-
lade s prechodným ustanovením
§ 52zm ods. 2 ZDP Finančné riaditeľ-
stvo SR prvýkrát poskytne Minister-
stvu dopravy a výstavby SR súhrnné
údaje za zdaňovacie obdobie, ktoré
začalo 1. 1. 2018.

V § 32 ods. 10 a 37 ods. 5 ZDP sa do-
plnil spôsob preukazovania nároku na
daňový bonus na zaplatené úroky, ak
si ho daňovník uplatní sám pri podaní
daňového priznania k dani z príjmov
fyzickej osoby alebo u zamestnávateľa
prostredníctvom ročného zúčtovania.
V obidvoch prípadoch je daňovník po-
vinný preukázať nárok na jeho uplat-
nenie potvrdením vystaveným

Praktické príklady zo súčasných noviel a zmien v zákonoch vám ponúkame
aj v digitálnej podobe. Získajte ročný prístup k širokej ponuke videoškolení len za 120 €.

Viacej informácií na www.profivzdelavanie.sk.



5. Vlastné imanie dcérskej spoločnosti k 31. 12. 2017 11 800 000 €

6. 80,00 % podiel na vlastnom imaní 9 440 000 €

Oceňovací rozdiel (6. – 3.) 1 440 000 €

Deriváty (§ 16 ods. 24, 25)
Zvýšenie hodnoty Zníženie hodnoty

373 – Pohľadávky a záväzky z pevných
termínových operácií

373a/414a; 414a/373a 373a/414a; 414a/373a

376 – Nakúpené opcie 376a/414a 414a/376a

377 – Predané opcie 414a/377a 377a/414a

Úprava záväzkov (§ 18 odsek 15 PÚ)
Záväzky sa upravujú pri ich inventarizácii v prípade, že ich suma v skutočnosti
je odlišná od sumy v účtovníctve. Na záväzky sa opravné položky netvoria.

Zvýšenie alebo zníženie na základe zistených skutočností sa upraví priamo
na účte záväzkov, v prípade ich zvýšenia súvzťažne na ťarchu nákladov (prí-
padne majetku), v prípade ich zníženia súvzťažne v prospech výnosov alebo
v prospech nákladov. Najčastejšie sa vyskytuje dôvod na doúčtovanie úro-
kov z omeškania alebo penále (544, 545/32x).

Tvorba a použitie rezerv (§ 26 ods. 5 ZoÚ a § 19 PÚ)
Rezervy v účtovníctve tvoríme na riziká a budúce záväzky, ktoré vznikli zo
zmluvných dojednaní, z právnych predpisov a podobne. Z podstaty rezerv je
zrejmé, že v čase zostavovania účtovnej závierky nie je známa presná výška bu-
dúceho záväzku ani presné obdobie, v ktorom sa budú čerpať. Výšku rezerv pre-
to stanovujeme kvalifikovaným odhadom. Účtujeme príslušný druhový náklad
(používame výsledkový prístup), prípadne majetok (používame súvahový prí-
stup) oproti rezerve krátkodobej alebo dlhodobej. Ak sa vzhľadom na charakter
budúceho záväzku a jeho realizácie nedá určiť obdobie, klasifikáciu vykonáme
podľa zámeru vedenia účtovnej jednotky a väzby na príslušný záväzok.

Text MD D

Tvorba rezervy 5xx 323a/45x

Použitie rezervy 323a/45x 321

Zrušenie rezervy 323a/45x 5xx

Pri tvorbe rezerv na bonusy, rabaty, skontá, prípadne nároku na vrátenie kúp-
nej ceny v rámci reklamácie používame výsledkový prístup. Rezerva sa pre-
mieta ako zníženie pôvodne zaúčtovaných výnosov (MD 604a) súvzťažne
k rezerve (D 323a).

31. 12. 2017 FO Predaj tovaru (bez DPH) 311 604 10 000 €

31. 12. 2017 ID Rezerva na zľavu 604 323 1 000 €

január 2018 FO
Dobropis na zľavu z ceny
(pred inkasom FO)

323 311 1 000 €

Účtovanie o kurzových rozdieloch (§ 24 odsek 3 PÚ)
Kurzové rozdiely členíme na realizované a nerealizované. Pri zostavovaní
účtovnej závierky vznikajú realizované kurzové rozdiely z prepočtu finanč-
ných prostriedkov v cudzej mene na bankových účtoch a v hotovosti. Nerea-
lizované kurzové rozdiely vznikajú pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej
mene, najčastejšie z nevyinkasovaných pohľadávok a neuhradených záväz-
kov ku koncu účtovného obdobia. Obidve skupiny kurzových rozdielov úč-
tujeme výsledkovo na účet 563 – Kurzové straty alebo 663 – Kurzové zisky.

Príloha: Účtovná závierka k 31. 12. 2017 pre malú účtovnú závierku

Ing. Mária Cvečková, CA
PARTNER AUDIT, s. r. o.
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veriteľom (veriteľ je podľa § 26a zá-
kona č. 90/2015 Z. z. v znení zákona
o bankách povinný na požiadanie
spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý
úver na bývanie, vydať a doručiť to-
muto spotrebiteľovi potvrdenie na tla-
čive, ktorého vzor je uvedený v prílohe
č. 4 tohto zákona, a to v lehote do 30
kalendárnych dní odo dňa podania
žiadosti spotrebiteľom).
V súvislosti so zavedením daňového
bonusu na zaplatené úroky sa vykona-
li technické úpravy v nadväzujúcich
ustanoveniach, a to v § 37 ods. 6, § 38
ods. 4, 5, 6, 7, § 39 ods. 6, 9, 11, 14
a 15, § 40 ods. 9, 10, 11 a 12, § 46a, 47
ods. 1 a § 50 ods. 1 písm. a) ZDP.
Ustanovenia týkajúce sa zavedenia da-
ňového bonusu na zaplatené úroky
v znení účinnom od 1. 1. 2018 sa v súla-
de s prechodných ustanovením § 52zm
ods. 1 ZDP prvýkrát použijú na zmluvy
o úvere na bývanie uzatvorené po
31. 12. 2017. Ak bol daňovníkovi po-
skytnutý hypotekárny úver na základe
zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvore-
nej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňu-
je štátny príspevok alebo štátny príspe-
vok pre mladých podľa osobitného
predpisu, nárok na daňový bonus na za-
platené úroky mu prvýkrát vzniká až
v kalendárnom mesiaci nasledujúcom
po kalendárnom mesiaci, za ktorý mu
poslednýkrát vznikol nárok na štátny
príspevok alebo štátny príspevok pre
mladých.

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica

Odbor daňovej metodiky
november 2017

AKTUÁLNE ŠKOLENIA
PORADCU PODNIKATEĽA

Účtovná závierka za rok 2017

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

15. 1. 2018 Žilina
16. 1. 2018 Prešov
18. 1. 2018 Nitra
19. 1. 2018 Trnava
26. 1. 2018 Bratislava
31. 1. 2018 Košice

Informácie na tel. čísle + 421 41 70 53 222,
e-mail: bonus@pp.sk,

www.danovecentrum.sk v sekcii vzdelávanie.



A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

ABC, s. r. o.

Pekná 28

800 00 Bratislava

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:
� kúpa tovaru s cieľom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
� kúpa tovaru s cieľom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
� prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených

s prenájmom,
� prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
� uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2016 za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením
spoločnosti 20. septembra 2017.

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtov-
níctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať
všetky informácie, ktoré by existujúci a potenciálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia mohli potrebovať.
Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

4. Informácie o skupine

Spoločnosť nespĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve definujúce povinnosť zostavenia konsolidovanej
účtovnej závierky, a preto spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017 a ani sa nezahŕňa do žiadnej
konsolidovanej účtovnej závierky.

5. Počet zamestnancov

Spoločnosť zamestnávala v bežnom účtovnom období 17 zamestnancov; v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období
16 zamestnancov.

6. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 28. marca 2017 schválilo spoločnosť AUDITOR, s. r. o., ako audítora na overenie účtovnej závierky za
účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Členom štatutárneho orgánu ani členom dozorných orgánov neboli v roku 2017 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné
formy zabezpečenia ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú. (Rovnako
v roku 2016 neboli poskytnuté žiadne obdobné plnenia.)

C. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH
1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

2. Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú
aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a sú-
visiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch považovaných za primerané
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ABC, s. r. o.

IČO 9 8 7 6 5 4 3 2

Poznámky Úč PODV 3 - 01

DIČ 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1

Odborné školenia a konferencie s kvalifikovanými lektormi takmer
po celom Slovensku. Sledujte našu ponuku školení na www.profivzdelavanie.sk

a my vám garantujeme, že nič nezmeškáte.



okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrej-
mé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale
sú vykázané v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v bu-
dúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje tieto aj budúce obdobia.

Úsudky

V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný
dosah na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.

Neistoty v odhadoch a predpokladoch

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že by moh-
la viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

3. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
(clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame nákla-
dy vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Pozemky sa neodpisujú.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia.

Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý ne-
hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 eur a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do
používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Predpokladaná
doba používania v rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová sadzba v %

Softvér 5 lineárna 20

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 2 lineárna 50

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-
vierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

4. Zákazková výstavba nehnuteľnosti

Zákazková výstavba nehnuteľnosti – ostatná (nie priebežný transfer)

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer), sa vykazuje metódou tzv. nulového zis-
ku, t. j. zisk sa vykáže až pri predaji nehnuteľnosti.

5. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do
základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o po-
chybné a nevymožiteľné pohľadávky.

6. Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou.

7. Náklady budúcich období

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.
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8. Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri in-
ventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke
v tomto zistenom ocenení.

9. Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že
v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa od-
hadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Nevyfakturované dodávky majetku
Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia a oceňujú sa v odhadovanej
výške záväzku.

10. Výnosy
Tržby za služby neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.),
bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

11. Porovnateľné údaje
Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

12. Oprava chýb minulých období
Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na
účtoch 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 – Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospo-
dárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom
období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.
V roku 2017 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

D. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
1. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

31. 12. 2017
EUR

31. 12. 2016
EUR

Záväzky po splatnosti 0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 625 047 290 838

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 4 280 3 300

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0

Záväzky spolu 629 327 294 138

E. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nevykazuje žiadne podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

2. Ostatné finančné povinnosti
Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe: žiadne

3. Prenajatý majetok
Spoločnosť prenajíma inej spoločnosti pozemky v hodnote 60 000 eur (rok 2016: 60 000 eur). Pozemky má spoločnosť zaradené
v dlhodobom hmotnom majetku.

F. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA
ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Medzi dňom zostavenia účtovnej závierky (28. 3. 2018) a dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje (31. 12. 2017), nena-
stali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
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Okrem školení mimo pracoviska zabezpečujeme aj In House školenia – vyškolenie vašich
zamestnancov priamo u vás vo firme. Ponúkame komplexné riešenie šité na mieru:

od výberu lektora, témy až po materiálne a technické zabezpečenie.
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„Revolúcia“ v ochrane osobných údajov účinná od 25. mája 2018.
Začnite sa už teraz priebežne pripravovať na zmeny, ktorým sa budúci rok určite
nevyhnete, a to na jednej z unikátnych konferencií o ochrane osobných údajov.
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Nemôžete opustiť pracovisko? Prihláste sa na niektorý z našich online seminárov
(webinárov) a sledujte kurzy o vybranej problematike priamo z prostredia vašej firmy.

Viac info na www.profivzdelavanie.sk.
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Nadácia Rozum a Cit, ktorá patrí do našej PP rodiny.
Ako fungujeme a komu pomáhame? Čítajte viac na www.rozumacit.sk.



Jednoduché účtovníctvo

Účtovná závierka v JÚ za rok 2017
V zákone o účtovníctve sú vymedzené základné pojmy a povinnosti, rozsah
a spôsob vedenia účtovníctva. V zákone je uvedená aj povinnosť dodržiavať pri
vedení účtovníctva účtové osnovy a postupy účtovania, ako aj ďalšie opatrenia
ministerstva financií, ktoré sú vyhlásené oznámením v Zbierke zákonov.
� V § 1 zákona o účtovníctve sú uvedené subjekty, na ktoré sa zákon o úč-

tovníctve vzťahuje. Povinnosť viesť účtovníctvo majú všetky právnické
osoby, zahraničné osoby (ak na území SR podnikajú) a fyzické osoby,
ak preukazujú pre daňové účely svoje výdavky vynaložené na dosiahnu-
tie a udržanie príjmov (s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú iba daňo-
vú evidenciu), t. j. ak si fyzická osoba v rámci podnikania uplatňuje
skutočné výdavky, tak je pre účely zákona o účtovníctve účtovnou
jednotkou a vzťahuje sa na ňu zákon o účtovníctve a tiež aj pokuty
za účtovníctvo.

� Ak si fyzická osoba uplatňuje výdavky v percentuálnej výške z príjmov,
nie je účtovnou jednotkou. Má iba záznamovú povinnosť pre účely dane
z príjmov (aby podnikateľ – fyzická osoba, mohol využiť túto možnosť,
musí spĺňať podmienky uvedené v § 6 zákona o dani z príjmov).

V uvedenom článku sa budeme zaoberať účtovnou závierkou podnikateľa,
ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (nie vedenie záznamov),
ktorý uskutočňuje preukázateľné výdavky, a to znamená, že sa naňho vzťahu-
je aj zákon o účtovníctve.

Podľa § 9 ods. 2 zákona o účtovníctve v sústave jednoduchého účtovníc-
tva môžu účtovať:
� podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis,
� fyzická osoba – SZČO – ak preukazuje skutočne vynaložené výdavky,
� vybrané právnické osoby, ak nepodnikajú a ich príjmy nedosahujú

v predchádzajúcom účtovnom období sumu 200 tis. eur, ak nie sú subjek-
tom verejnej správy,

� cirkvi a náboženské spoločnosti, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré
majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú.

To znamená, že všetky ostatné účtovné jednotky musia účtovať v podvojnom
účtovníctve a musia zostavovať účtovnú závierku pre podvojné účtovníctvo.

Účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva,
majú povinnosť zostaviť účtovnú závierku, pričom zostavujú túto účtov-
nú závierku len k 31. 12. kalendárneho roka z dôvodu, že fyzické osoby –
podnikatelia, nemôžu uplatniť účtovné obdobie hospodársky rok.

Zostavenie účtovnej závierky v JÚ upravuje najmä zákon o účtovníctve a po-
stupy účtovania pre podnikateľov v JÚ. Všetky požiadavky na zostavenie úč-
tovnej závierky sú ustanovené v opatrení pre vedenie jednoduchého účtovníc-
tva. Súčasťou tohto opatrenia sú aj účtovné výkazy, ktoré účtovné jednotky
musia zostaviť.

Uzavretie účtovných kníh: Podľa § 16 ods. 6 písm. a) zákona o účtovníctve
účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy
k poslednému dňu účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok, a k to-
muto dátumu v súlade s § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve zostavuje riadnu
účtovnú závierku.
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NEPREHLIADNITE!
Pri zostavovaní účtovnej závierky
v JÚ sú pre nás dôležité údaje z účtov-
ných kníh a peňažného denníka, z kto-
rých čerpáme údaje aj pri zostavovaní
výkazov pre JÚ.

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO
INFORMUJE

Informácia o novele zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov

(Čl. V zákona č. 264/2017 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení ne-
skorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony)

Národná rada Slovenskej republiky
dňa 12. októbra 2017 schválila zákon
č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony (ďalej len „Obchodný zákon-
ník“).

V Čl. V tohto zákona sa s účinnosťou
od 1. januára 2018 mení a dopĺňa zá-
kon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o účtovníctve“), a to doplne-
ním § 28 zákona o účtovníctve o odsek
5. Ustanovuje sa účtovanie o vytvorení
kapitálového fondu z príspevkov v ob-
chodnej spoločnosti, a to v nadväznosti
na tvorbu kapitálového fondu z prí-
spevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a
Obchodného zákonníka. V účtovníctve
obchodnej spoločnosti sa vytvorenie
kapitálového fondu účtuje okamihom
splatenia príspevkov akcionármi alebo
spoločníkmi. V účtovníctve akcionára
alebo spoločníka sa splatené príspev-
ky do kapitálového fondu z príspevkov
účtujú ako súčasť ocenenia cenného
papieru alebo podielu na základom
imaní.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica

Odbor daňovej metodiky
november 2017



Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve
Podľa § 15 zákona o účtovníctve medzi účtovné knihy v jednoduchom účtov-
níctve patrí peňažný denník, kniha pohľadávok a kniha záväzkov a ďalšie po-
mocné knihy.

Peňažný denník
Najdôležitejšou účtovnou knihou je peňažný denník, ktorý podľa § 15 ods. 2
zákona o účtovníctve obsahuje údaje najmä o:
a) stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na úč-

toch v bankách,
b) príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie zá-

kladu dane z príjmov,
c) výdavkoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie zá-

kladu dane z príjmov,
d) priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostried-

kov, ktoré nie sú ešte príjmom alebo výdavkom podľa písmen b) a c).
Postupy účtovania v JÚ v § 4 ustanovujú podrobnejšie členenie obsahu úda-
jov peňažného denníka, ako požaduje zákon o účtovníctve. Podľa postupov
účtovania v peňažnom denníku sa účtujú:
a) príjmy a výdavky v hotovosti, vrátane prijatých šekov a cenín,
b) príjmy a výdavky na účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných

bánk, vrátane úverov a termínovaných vkladov bez ohľadu na dobu ich
splatnosti,

c) priebežné položky,
d) uzávierkové účtovné operácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná

závierka.
V peňažnom denníku sa uvádza:
a) prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti v členení na príjmy a vý-

davky,
b) prehľad o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v členení na

príjmy a výdavky,
c) prehľad o priebežných položkách v členení na príjmy a výdavky,
d) prehľad o príjmoch zahrnovaných do základu dane z príjmov celkom

(podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) v členení najmä na:
1. predaj tovaru,
2. predaj výrobkov a služieb,
3. ostatné príjmy,

e) prehľad o výdavkoch vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie príjmov celkom (podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mov) v členení na:

1. zásoby,
2. služby,
3. mzdy,
4. poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa a po-

istné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
5. tvorbu sociálneho fondu,
6. ostatné výdavky,

f) prehľad o príjmoch, ktoré podľa osobitného predpisu neovplyvňujú
základ dane z príjmov (podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov),

g) prehľad o výdavkoch, ktoré podľa osobitného predpisu neovplyv-
ňujú základ dane z príjmov (podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov).
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POZNÁMKA
Účtovné prípady bez pohybu peňažných
prostriedkov sa v peňažnom denníku
účtujú na konci účtovného obdobia
v rámci uzávierkových účtovných ope-
rácií.

Počúvajte, motivujte, hodnoťte, merajte a oceňujte. Ako na to?
Sledujte naše manažérske videoškolenia. Viac informácií na www.profivzdelavanie.sk.

VYBERÁME Z VAŠICH
OTÁZOK

Predmet dane z nehnuteľností

Spoločnosť požiadala o stavebné povo-
lenie v roku 2016, kedy nadobudlo aj
právoplatnosť. Stavebné povolenie bolo
vydané na parcely 2140/1, 2140/51
a 2140/52. Pozemok parcelného čísla
2140/1 je vo výmere 59 686 m2, parcela
2140/71 je vo výmere 145 m2 a parcela
2140/72 je vo výmere 333 m2. Samotné
stavby (objekt A a B) sa budú stavať na
parcelách 2140/71 a 2140/72. Cez par-
celu 2140/1 sa budú ťahať siete. Ako sa
zdaňujú dané parcely (všetky tri zdaňo-
vať)?
Odpoveď:
Predmet dane z pozemkov upravuje
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné
odpady v ustanovení § 6. Podľa tretie-
ho odseku uvedeného ustanovenia je
na zaradenie pozemku do príslušnej
skupiny podľa odseku 1 určujúce za-
radenie pozemku podľa katastra, ak
v odseku 4 nie je ustanovené inak.
V ods. 4 uvedeného ustanovenia zákon
č. 582/2004 Z. z. upravuje stavebné po-
zemky. Podľa uvedeného ustanovenia
na účely zákona sa za stavebný poze-
mok považuje pozemok uvedený v prá-
voplatnom stavebnom povolení až do
právoplatnosti kolaudačného rozhod-
nutia na stavbu, ktorá je predmetom
dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2, alebo
stavbu s bytmi a nebytovými priestormi,
ktoré sú predmetom dane z bytov podľa
§ 14. Celkovú výmeru stavebného po-
zemku tvoria parcely, ktorých parcelné
čísla sú uvedené v právoplatnom sta-
vebnom povolení.
Záver:
Predmetom dane sú stavebné pozem-
ky uvedené v právoplatnom staveb-
nom povolení, t. j. parcely 2140/1,
2140/51 a 2140/52 (všetky tri).



Kniha pohľadávok
Kniha pohľadávok obsahuje najmä údaje o:
a) dlžníkoch,
b) pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
c) poskytnutých preddavkoch,
d) poskytnutých úveroch,
e) pohľadávkach dane z príjmov,
f) pohľadávkach nepriamych daní,
g) pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Kniha záväzkov
Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o:
a) veriteľoch,
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c) prijatých preddavkoch,
d) prijatých úveroch,
e) záväzkoch dane z príjmov,
f) záväzkoch nepriamych daní,
g) záväzkoch voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Pomocné knihy v jednoduchom účtovníctve
Okrem hlavných účtovných kníh účtovné jednotky účtujúce v jednoduchom
účtovníctve účtujú aj v pomocných knihách, vychádzame z § 6 a § 7 postu-
pov účtovania v JÚ. Ide o tieto pomocné knihy:
� knihy dlhodobého majetku,
� knihy finančného majetku,
� kniha zásob,
� kniha cenín,
� pokladničná kniha,
� kniha účtu v banke,
� kniha rezerv,
� pomocné knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov,
� kniha sociálneho fondu.
V knihách dlhodobého majetku sa uvádza:
� názov alebo popis dlhodobého majetku, prípadne jeho číselné označenie,
� názov alebo popis každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti dlhodobého

majetku v ocenení podľa osobitného predpisu (zákon o dani z príjmov),
pričom sa uvedie aj dátum a rozsah zmien jednotlivých oddeliteľných
súčastí dlhodobého majetku, údaj o vstupnej cene a zostatkovej hodnote
jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku,

� dátum obstarania a dátum uvedenia do používania,
� ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve, odpisový plán účtovných od-

pisov, ktorý obsahuje sadzbu odpisov, odpisy a účtovnú zostatkovú cenu,
� vstupná cena podľa osobitného predpisu, odpisový plán daňových odpi-

sov, ktorý obsahuje odpisovú skupinu, sadzbu daňových odpisov, daňo-
vé odpisy, zostatkovú hodnotu podľa osobitného predpisu,

� dátum a spôsob vyradenia.
V knihe dlhodobého finančného majetku sa účtuje (uvádza) finančný ma-
jetok podľa časového hľadiska, podľa druhu, meny a emitentov.
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Spúšťame informatívne oznamy
pre klientov

Finančná správa začne klientom elek-
tronicky rozposielať informatívne
oznamy, v ktorých ich upozorní na ne-
zrovnalosti v podaniach. Od tohto pro-
klientskeho opatrenia označovaného
ako „Softwarning“ očakáva finančná
správa zvýšenie dobrovoľného plne-
nia daňových povinností, predchá-
dzanie zložitým daňovým kontrolám či
zníženie počtu exekúcií. Prvé upozor-
nenie dostali klienti, u ktorých finanč-
ná správa zistila rozdiel medzi kon-
trolným výkazom DPH a daňovým
priznaním k DPH nad stanovenú hod-
notu za obdobie september 2017 a tre-
tí štvrťrok 2017, už 24. novembra.

Podľa slov prezidenta finančnej správy
Františka Imreczeho cieľom takýchto
informatívnych oznamov je zabezpečiť
samonápravu zo strany klientov. Vý-
hodné je to pre obe strany. Môžeme sa
vyhnúť zdĺhavým daňovým kontrolám,
veľkému počtu daňových exekúcií
a klienti zase dostanú informáciu
o tom, že nastala nejaká nezrovnalosť
ešte predtým, ako dôjde zo strany fi-
nančnej správy k nejakému konkrétne-
mu daňovému konaniu.

Približne 530 subjektom zaslala už
24. novembra finančná správa elektro-
nický list, ktorým upozorňuje klientov
na zistený rozdiel medzi kontrolným
výkazom DPH (ďalej KV DPH) a da-
ňovým priznaním k DPH (ďalej DP
DPH) nad stanovenú hodnotu za zda-
ňovacie obdobie september 2017 a tre-
tí štvrťrok 2017. Zároveň ich žiada
o overenie správnosti údajov v týchto
podaniach a odporúča im dať ich do
súladu s platnou legislatívou – buď po-
daním dodatočného DP DPH, príp.
dodatočného KV PDH. Uvedené roz-
diely môžu vzniknúť neúmyselnou chy-
bou, napríklad z nesprávne vyplnených
riadkov DP DPH, z nesprávne vyplne-
ného KV DPH, avšak taktiež aj z poku-
su o podvod. Takýmto upozornením
chce finančná správa práve pokusom
o podvod predchádzať, primárne však



V knihe zásob sa účtujú zásoby podľa jednotlivých produktov alebo ich sku-
pín, podľa potrieb účtovnej jednotky v jednotkách množstva a v peňažných
jednotkách s výnimkou zásob podľa § 11 ods. 8 postupov účtovania v JÚ. Zá-
soby, ktoré boli poskytnuté ako dar alebo prijaté ako dar, sa v knihe zásob oso-
bitne vyznačia. V knihe zásob sa uvádza aj prijatá zľava z ceny k zásobám, kto-
ré v čase jej prijatia má účtovná jednotka na sklade.
V knihe zásob sa zásoby prijaté na sklad a ich výdaj účtujú na základe účtov-
ných dokladov, ktorými sú napríklad dodacie listy, iné doklady o prevzatí zá-
sob alebo výdajky zásob do spotreby.
V knihe zásob sa zaznamenáva miesto uloženia zásob odovzdaných účtov-
nou jednotkou na spracovanie inej účtovnej jednotke, požičané mimo účtov-
nej jednotky alebo omylom zaslané inej účtovnej jednotke s uvedením druhu
zásob a ich ocenenia.
V knihe cenín sa účtujú ceniny (kolky, známky, stravovacie poukážky
a pod.), okrem cenín, ak sú určené na priamu spotrebu bezodkladne po ich
obstaraní. Ak účtovná jednotka obstará ceninu s cieľom okamžitého použitia,
napríklad kolok z dôvodu podania úradného dokumentu, zatriedi výdavok
v peňažnom denníku ako ostatné výdavky (resp. si v rámci ostatných výdav-
kov pre seba vytvorí v účtovníctve aj kategóriu spotreba kolkov) bez účtova-
nia v knihe cenín.
V pokladničnej knihe sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov v ho-
tovosti s výnimkou cenín. Ak je v účtovníctve otvorených niekoľko poklad-
níc v cudzej mene, otvorí sa pre každú pokladnicu pokladničná kniha pre
každý druh meny. V pokladničnej knihe otvorenej pre príslušnú menu sa úč-
tuje v eurách a v cudzej mene.
V knihe účet v banke sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov na účte
v banke. Ak je v účtovníctve otvorených niekoľko účtov v eurách a niekoľko úč-
tov v cudzej mene, otvorí sa pre každý účet v banke pre každý druh meny. V kni-
he účet v banke otvorenej pre príslušnú menu sa účtuje v eurách a v cudzej mene.
V knihe rezerv sa účtuje tvorba, čerpanie a zrušenie rezerv podľa osobitného
predpisu (zákon o dani z príjmov).
Pomocné knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov sú uvedené v § 7
postupov účtovania v JÚ. Zúčtovanie miezd zamestnancov sa vykonáva na
mzdových listoch alebo inej evidencii. Podkladom na zápisy v mzdových lis-
toch sú písomnosti, z ktorých je zrejmý výpočet:
a) mzdy,
b) odvodov poistného Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni,
c) daňového bonusu a zrážok z miezd vrátane preddavkov na daň z príjmov,
d) vyplateného preddavku na mzdu.
V knihe sociálneho fondu sa podľa § 7 postupov účtovania v JÚ účtuje tvor-
ba a čerpanie sociálneho fondu, a to ako prírastky a úbytky sociálneho fon-
du podľa zákona o sociálnom fonde. Ak sú prostriedky sociálneho fondu
uložené na osobitnom účte v banke, tvorba sociálneho fondu sa účtuje
v peňažnom denníku ako finančná operácia v priebehu roka podľa § 4 ods. 6
písm. e) piateho bodu postupov účtovania v JÚ (výdavky vynaložené na do-
siahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom v členení „tvorba sociál-
neho fondu“). Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobit-
nom účte v banke, tvorba SF sa účtuje v rámci uzávierkových operácií
podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu postupov účtovania v JÚ (výdavky vy-
naložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom a v člene-
ní „tvorba sociálneho fondu“). Čerpanie sociálneho fondu sa účtuje podľa § 4
ods. 6 písm. g) postupov účtovania v JÚ ako výdavok neovplyvňujúci základ
dane z príjmov.
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ide o upozornenie pre tých, ktorých
chyby vznikli neúmyselne.

Ďalšie upozornenie, ktoré finančná
správa posiela do schránok svojich
klientov na portáli finančnej správy,
sa bude týkať previazanosti nálezov
z kontrol na DPH na daň z príjmu
právnických osôb (DPPO). Toto
oznámenie bolo odoslané približne
660 subjektom už 4. decembra. Ozna-
mom ich finančná správa upozorňuje,
že nález pri daňovej kontrole na DPH
môže mať vplyv na DP DPPO subjek-
tu, ktoré podáva daňový subjekt na-
sledujúci rok, a odporúča tento nález
zohľadniť dodatočným daňovým pri-
znaním. Upozornenie sa týka nálezov
z daňových kontrol z 2013 – 2016.

Takéto oznamy vie finančná správa
využiť na rôzne účely – upozornenie na
nedoplatky pred postúpením na exekú-
ciu, na nezaplatené preddavky na dani,
ale aj na preplatky. Má identifikova-
ných niekoľko desiatok rôznych
možností ich využitia a bude s nimi pri-
chádzať postupne. Bude sa snažiť, aby
ich bolo čo najviac, pretože to vníma
ako efektívnu formu komunikácie.
Klienti navyše takéto upozornenia po-
znajú, sú typické pre komerčnú sféru.

O softwarningu

Sotfwarning je označenie pre priateľ-
ské informatívne oznamy, ktoré bude
finančná správa posielať vybraným
skupinám klientov. Ide o proklientske
opatrenie, ktoré je jedným z prvkov
modernizácie finančnej správy a slúži
na podporu dobrovoľného plnenia da-
ňových povinností. Takéto informatív-
ne oznamy bude finančná správa za-
sielať vždy elektronicky. Ide preto
o benefit pre tých klientov, ktorí s fi-
nančnou správou komunikujú elektro-
nicky. Zaslaný oznam automaticky ne-
znamená začatie daňovej kontroly
alebo iného daňového konania, ide len
o informatívne upozornenie. Klient sa
sám rozhodne, či naň bude reagovať
alebo nie. V prípade doplňujúcich in-
formácií zo strany klientov odporúča
finančná správa kontaktovať priamo
call centrum finančnej správy.

Zdroj: Externý newsletter
FS 24/2017

Prostredníctvom nášho Youtube kanálu ProfiVzdelávanie
môžete sledovať ukážky z našich najnovších videoškolení a konferencií.



Účtovná závierka
Podľa § 17 zákona o účtovníctve účtovná závierka je štruktúrovaná pre-
zentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná oso-
bám, ktoré tieto informácie využívajú, t. j. okrem samotného podnikateľa aj
banky, daňové úrady atď. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku
v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej
jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok.

Náležitosti účtovnej závierky
Podľa § 17 ods. 2 zákona o účtovníctve účtovná závierka obsahuje tieto vše-
obecné náležitosti:
� obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, fyzické osoby uvedú

bydlisko a miesto podnikania, ktoré však môže byť zhodné s bydliskom
fyzickej osoby,

� identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
� deň, ku ktorému sa zostavuje,
� deň jej zostavenia,
� obdobie, za ktoré sa zostavuje,
� podpisový záznam fyzickej osoby – podnikateľa, účtujúcej v jednodu-

chom účtovníctve (v závislosti od spôsobu podania, ak je podanie uro-
bené elektronicky).

Súčasti účtovnej závierky v JÚ
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve obsahuje tieto súčasti:
a) výkaz o príjmoch a výdavkoch,
b) výkaz o majetku a záväzkoch.

Inventarizácia majetku a záväzkov
Účtovná jednotka, ktorou je aj fyzická osoba (podnikateľ), je povinná k zo-
staveniu účtovnej závierky vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov.
Inventarizácia je činnosť, pri ktorej účtovná jednotka zisťuje skutočný stav
majetku a záväzkov a porovnáva ho so stavom v účtovných knihách a v po-
mocných knihách a vyčíslia sa prípadné rozdiely.
Inventarizáciu upravuje § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Proces inventarizácie: určenie zodpovedných pracovníkov, ktorí budú
zodpovední za jej vykonanie, na vykonanie konkrétnych úloh, stanovenie
harmonogramu výkonu jednotlivých prác, výkon samotnej inventúry, vyčís-
lenie inventarizačných rozdielov, vyhotovenie inventúrnych súpisov a in-
ventarizačných zápisov.
Správne vykonaná inventarizácia je predpokladom pre správne zostavenie
účtovnej závierky a jej nevyhnutnosť vychádza aj z § 8 ods. 4 zákona o účtov-
níctve, kde je uvedené, že účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné,
ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vy-
konala inventarizáciu.
Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky je ustanovená aj v § 6 ods. 3 zá-
kona o účtovníctve, kde je uvedené, že účtovná jednotka je povinná inventa-
rizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30.
Táto povinnosť sa týka všetkých účtovných jednotiek vymedzených v § 1 zá-
kona o účtovníctve, a to nezávisle na tom, v akej sústave účtovníctva účtujú
o stave a pohybe svojho majetku a záväzkov, t. j. či v sústave podvojného
alebo jednoduchého účtovníctva.
Inventarizáciu vykonávame podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
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Zaplatenie dane z nehnuteľnosti za
iného daňovníka

Konateľ poskytol bezodplatne v roku
2016 svojej s. r. o. k dispozícii výrobnú
halu na základe Zmluvy o výpožičke.
V zmluve je uvedené, že s. r. o. uhrádza
všetky náklady s prevádzkou uvedenej
haly, teda energie, poplatok za smeti
a aj daň z nehnuteľností. Rozhodnutie
k dani z nehnuteľností mesto vydáva na
meno konateľa. Môže s. r. o. túto daň
z nehnuteľností považovať za svoj ná-
klad? Keďže zaplatí s. r. o. daň z ne-
hnuteľností za konateľa, nepovažuje sa
to za jeho nepeňažný príjem a nemá
povinnosť túto sumu zdaniť?

Odpoveď:

Rozhodnutie k dani z nehnuteľností je
vystavené na meno konateľa, ktorý je
daňovníkom. Spoločnosť si túto daň
nesmie zahrnúť do nákladov, ak nie je
súčasťou napr. dohodnutej ceny ná-
jmu. Podľa § 21 ods. 2 písm. h) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov daňový-
mi výdavkami nie sú totiž dane zapla-
tené za iného daňovníka.

V otázke je uvedené, že výrobná hala sa
používa na základe Zmluvy o výpožičke.
Upozorňujeme, že s účinnosťou od 1. 1.
2017 nie sú daňovými výdavkami v sú-
lade s § 21 ods. 1 písm. l) zákona
o dani z príjmov výdavky na technické
zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy
a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnu-
teľnosti využívanej na základe zmluvy
o výpožičke, okrem výdavkov na ener-
gie, resp. PHL pri vypožičaní auta.

Ak spoločnosť zaplatí daň z nehnuteľ-
ností namiesto konateľa, pričom tento
náklad nie je súčasťou ceny nájmu
(ide o zmluvu o výpožičke), potom táto
daň je nedaňový náklad spoločnosti.

Záver:

Zaplatená daň nie je daňový náklad
spoločnosti. Zastávame názor, že ne-
dochádza k plneniu priamo voči za-
mestnancovi/konateľovi. Princíp zda-
nenia nepeňažného príjmu by sme
preto neuplatnili.



Inventúra
Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje
inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou
inventúrou; pri záväzkoch a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno
vykonať fyzickú inventúru (napríklad pri pohľadávkach), sa skutočný stav
zisťuje dokladovou inventúrou a ak je to možné, používa sa kombinácia fy-
zickej a dokladovej inventúry.
Fyzickú inventúru vykonávame počítaním, meraním, vážením, technickým
prepočtom pri voľne uloženom materiáli (piesok, štrk), pričom vychádzame
z jednotiek množstva, ktoré používame v účtovníctve, vedieme v skladovej
evidencii.
Dokladovou inventúrou overujeme správnosť zostatku majetku a záväzkov
v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov a v pomocných knihách majetku a zá-
väzkov, ako sú inventárne knihy, inventárne karty a ostatné pomocné knihy.

Termíny na vykonanie inventarizácie
Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje
riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.
Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek aj
v priebehu účtovného obdobia, to znamená, že môže vykonávať aj priebežnú
inventarizáciu zásob a zároveň upraviť stav zásob o prírastky a úbytky ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, teda aby stav zásob bol in-
ventarizáciou overený aj ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Vyplýva to z § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve, kde je uvedené, že fyzickú in-
ventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu
posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci
nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob môže účtovná
jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí
preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-
vierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného
majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia,
prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skonče-
nia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.
Inventarizácia dlhodobého hmotného majetku nesmie prekročiť štyri roky.
Inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti musia účtovné jednotky
vykonať raz za účtovné obdobie, a to ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtov-
ná závierka.

Inventúrny súpis a inventarizačný zápis
Po vykonaní inventarizácie je účtovná jednotka povinná vyhotoviť inventúr-
ny súpis a inventarizačný zápis.
Skutočné stavy majetku a záväzkov sa zapisujú do inventúrnych súpisov. In-
ventúrny súpis musí obsahovať údaje, ktoré sú ustanovené v § 30 ods. 2 záko-
na o účtovníctve, t. j. okrem základných informácií o účtovnej jednotke aj deň
začatia inventúry, deň, ku ktorému bola vykonaná inventúra, deň skončenia in-
ventúry a informáciu o stave majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny
podľa § 25 zákona o účtovníctve a podpisové záznamy zodpovedných osôb.
Skutočné stavy majetku a záväzkov zistené inventúrou sa porovnávajú so
stavom majetku v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventari-
začnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preuka-
zuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať najmä výsledky
vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov s účtovným stavom, to znamená, že postupujeme podľa
§ 30 ods. 3 zákona o účtovníctve, kde sú uvedené potrebné náležitosti.
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Odpočítanie dane z činností vyko-
návaných v zahraničí

Spoločnosť je platiteľ DPH na Sloven-
sku. Vykonáva činnosti na Slovensku
a v poslednom období vykonáva čin-
nosti iba v Nemecku.

Spoločnosť ako platiteľ DPH v SR fak-
turuje platiteľovi DPH v Nemecku in-
štalačné práce na budove s prenese-
ním daňovej povinnosti podľa § 16
zákona o DPH. Má spoločnosť nárok
na odpočítanie dane z PHL, kancelár-
skych potrieb, z nákupu osobného au-
tomobilu? Spoločnosť má prenajatú
kanceláriu v SR a momentálne vyko-
náva len činnosť v Nemecku.

Odpoveď:

Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť
sa riadia podľa § 16 ods. 1 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. Miesto dodania takýchto
služieb je tam, kde sa nehnuteľnosť
nachádza. To znamená, že ak sa ne-
hnuteľnosť nachádza v inom členskom
štáte alebo v treťom štáte, miesto do-
dania je tento členský štát alebo tretí
štát a v takom prípade sa služby ne-
zdaňujú tuzemskou daňou.

Slovenský dodávateľ fakturuje bez
dane. V Nemecku si overí podmienky
platenia dane v Nemecku, prípadne
prenos daňovej povinnosti na nemec-
kého odberateľa. Dodané práce sa ne-
uvádzajú v daňovom priznaní ani v sú-
hrnnom výkaze, ani v kontrolnom
výkaze.

Nárok na odpočítanie dane zase upra-
vuje § 49 ods. 2 písm. a) zákona
o DPH, platiteľ môže odpočítať daň,
ak je daň voči nemu uplatnená iným
platiteľom dane v tuzemsku z tovarov
a služieb, ktoré sú alebo majú byť pla-
titeľovi dodané.

Záver:

Podmienkou odpočítania vstupnej
dane od dane, ktorú je platiteľ dane
povinný platiť z tovarov a služieb, je
použitie obstaraných tovarov a služieb
na účely podnikania. Ak spoločnosť,
ktorá je platiteľom DPH, využíva vo-
zidlo výlučne na svoju podnikateľskú

Hľadáte reklamný priestor? Vysoká obsahová relevancia, tisíce návštevníkov
a kvalitný obsah. Kde umiestnime váš banner? Pozrite si služby na www.pp.sk.



Inventarizačné rozdiely zistené pri inventúre a ich účtovanie
Inventarizačný rozdiel, ktorý môžeme pri inventúre zistiť, môže byť:
� manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ne-

možno ho preukázať účtovným záznamom, t. j. účtovným dokladom, pri
peňažných prostriedkoch a ceninách ho označujeme ako schodok,

alebo
� prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve

a nemožno ho preukázať účtovným dokladom.

Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za
ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov. Inventarizačné rozdiely sa účtujú v rámci uzávierkových úč-
tovných operácií.

Inventarizačný prebytok odpisovaného dlhodobého nehmotného a hmot-
ného majetku sa zaúčtuje, zaeviduje v knihe dlhodobého majetku ako novo-
zistený majetok a ocení sa reálnou hodnotou.

Inventarizačný prebytok sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných
operácií v peňažnom denníku súčasne s odpisom dlhodobého hmotného
majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, a to do výdavkov ovplyv-
ňujúcich základ dane v ďalšom členení „ostatné výdavky“ počas doby odpi-
sovania majetku podľa zákona o dani z príjmov, to znamená v súlade s § 17
ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov a v rovnakej výške ako uvedený od-
pis sa účtuje zvýšenie príjmov ovplyvňujúcich základ dane z príjmov v ďal-
šom členení „ostatné príjmy“.

Prebytok majetku vylúčeného z odpisovania, ako je napr. pozemok ocene-
ný reálnou hodnotou, sa zaúčtuje ako zvýšenie stavu v knihe dlhodobého
majetku a vo výkaze o majetku a záväzkoch. Základ dane to potom ovplyvní
až v prípade, ak sa pozemok predá, tento sa účtuje ako zdaniteľný príjem
a jeho vstupná cena ako daňový výdavok.

Chýbajúci majetok – o chýbajúci dlhodobý majetok sa musí znížiť účtov-
ný stav v knihe dlhodobého majetku a v prípade, ak nedošlo ku škode spôso-
benej živelnou pohromou alebo neznámym páchateľom [§ 19 ods. 3 písm. g)
zákona o dani z príjmov], pôjde o nedaňový výdavok, ktorý neovplyvní zá-
klad dane z príjmov (zníženie hodnoty v stĺpci majetok). Zníženie majetku sa
prejaví aj vo výkaze o majetku a záväzkoch.

Inventarizačné prebytky zásob sa uvedú v knihe zásob ako zvýšenie ich
stavu, vplyv na základ dane nastane až v momente predaja.

Chýbajúce zásoby nad normu prirodzených úbytkov zásob (ak ide o taký
druh zásob, kde je možné akceptovať prirodzený úbytok) sa zaúčtujú ako
storno (zníženie) výdavkov na obstaranie zásob v rámci uzávierkových ope-
rácií. Pri škode na zásobách budeme postupovať v súlade so zákonom o dani
z príjmov.

Zákon o dani z príjmov: Za daňový výdavok sa považujú škody uvedené
v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov (ide o škody nezavinené da-
ňovníkom). Škody na zásobách z dôvodu živelnej pohromy alebo odcudzené
neznámym páchateľom (táto skutočnosť bola potvrdená políciou), ktoré už
boli zaplatené a zaúčtované v peňažnom denníku, sa len poznačia ako
zníženie stavu zásob v knihe zásob, v peňažnom denníku sa úprava nebude
účtovať, pretože takáto škoda sa považuje za daňový výdavok.

V prípade škody na zásobách z dôvodu živelnej pohromy, ak ešte tieto nebo-
li zaplatené, tak v prípade ich zaplatenia sa zaúčtujú ako výdavok ovplyvňu-
júci základ dane, pretože povinnosť ich úhrady škodou nezanikla. Zníženie
zásob sa potom zaznamená aj v knihe zásob.
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NEPREHLIADNITE!
Upozorňujeme na skutočnosť, že za
manko sa nepovažujú technologické
a technické straty vznikajúce napríklad
rozprášením, vyschnutím v rámci tech-
nologických úbytkov vo výrobnom, zá-
sobovacom a odbytovom procese, ale
ide o úbytky zásob v rámci noriem pri-
rodzených úbytkov. Normy prirodze-
ných úbytkov si môže určiť účtovná
jednotka sama vlastným predpisom
(interná smernica) vždy za príslušné
účtovné obdobie, ak má také druhy zá-
sob, pri ktorých sa oprávnene predpo-
kladajú technologické alebo technické
straty. Prirodzené úbytky zásob v rám-
ci noriem je potrebné zohľadniť ešte
pred vyčíslením manka. O mankách
na zásobách v dôsledku prirodzených
úbytkov sa účtuje len v knihe zásob. Až
úbytok zásob nad normu prirodzených
úbytkov určenú vnútorným predpisom
(internou smernicou) účtovnej jednot-
ky pre príslušné účtovné obdobie sa
účtuje ako storno v rámci uzávierko-
vých účtovných operácií podľa § 4
ods. 6 písm. e) prvého bodu postupov
účtovania v JÚ („zásoby“), a to ako
storno výdavkov ovplyvňujúcich zá-
klad dane na nákup zásob; postupuje-
me podľa § 11 ods. 7 postupov účtova-
nia v JÚ.

POZNÁMKA
Pri oceňovaní novozisteného majetku
postupujeme podľa § 25 ods. 1 písm. d)
bod 3 zákona o účtovníctve, kde je uve-
dené, že reálnou hodnotou podľa § 27
ods. 2 zákona o účtovníctve oceňujeme
nehmotný a hmotný majetok novoziste-
ný pri inventarizácii a v účtovníctve
doteraz nezachytený.

činnosť, môže si uplatniť odpočítanie
dane z výdavkov súvisiacich s obstara-
ním a prevádzkou vozidla a z nákupu
PHL v SR v plnej výške. Tiež si môže
odpočítať daň z nákupu kancelárskych
potrieb, prípadne aj z iných výdavkov,
ktoré vzniknú pri prenajatej kancelárii
v SR, ktorá slúži na riadenie činnosti
v Nemecku.



Ak by si škodu na zásobách zavinil daňovník sám (napríklad zlým sklado-
vaním, výdajom):
� ak ide o už zaplatené zásoby zaúčtované v peňažnom denníku, musia sa

zaúčtovať stornom z výdavkov ovplyvňujúcich základ dane, pretože
z pohľadu zákona o dani z príjmov nepôjde o daňový výdavok,

� ak ešte neboli zaplatené, tak po ich platbe dodávateľovi sa výdavok za-
účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov (nedaňový
výdavok).

Zníženie zásob sa zaznamená aj v knihe zásob.
Pri škodách a poistných udalostiach je potrebné postupovať v súlade aj s usta-
noveniami zákona o dani z príjmov.
Prebytok peňažných prostriedkov sa účtuje do peňažného denníka ako
zdaniteľný príjem, príjem ovplyvňujúci základ dane a tiež zvýšenie stavu
v pokladničnej knihe.
Schodok v pokladničnej hotovosti sa zaúčtuje ako pohľadávka voči hmotne
zodpovednej osobe so znížením účtovného stavu peňazí na stav, ktorý bol sku-
točne zistený. Keďže schodok sa nepovažuje za daňový výdavok, ani inkaso po-
hľadávky v tej istej výške od hmotne zodpovednej osoby sa potom nepovažuje
za daňový príjem, a preto sa účtuje ako príjem neovplyvňujúci základ dane.
Zároveň aj evidenciu majetku a záväzkov uvedieme v prípade nezrovna-
lostí do súladu so zisteným skutkovým stavom, ktorý je zaznamenaný v in-
ventúrnom súpise, pretože stav majetku v účtovných a v pomocných kni-
hách majetku a záväzkov (ako sú knihy dlhodobého majetku, kniha zásob,
kniha pohľadávok, kniha záväzkov, resp. ich počítačové zostavy) musí zod-
povedať skutočne zistenému stavu.

Uzatvorenie jednoduchého účtovníctva a účtovná závierka
Pri vedení a uzatvorení jednoduchého účtovníctva sa postupuje podľa opatre-
nia MF SR č. MF/27076/2007-74 a jeho noviel. Postup pri uzavretí účtov-
ných kníh je uvedený v § 8 ods. 4 postupov účtovania v JÚ.
V peňažnom denníku sa účtujú uzávierkové účtovné prípady tak, že sa:
1. zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré

sa zahrnujú do základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov,
do položky príjmy celkom a do položiek podľa ich druhového členenia,

2. znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov
podľa zákona o dani z príjmov, do položky príjmov celkom a príjmov
podľa ich druhového členenia,

3. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku,
ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príj-
mov, do položky výdavky celkom a podľa druhového členenia,

4. znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov
podľa zákona o dani z príjmov, do položky výdavkov celkom a výdav-
kov podľa druhového členenia.

Uvedú sa súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov podľa členenia
v peňažnom denníku.
Uvedie sa výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi
príjmami ovplyvňujúcimi základ dane z príjmov a výdavkami ovplyvňujúcimi
základ dane z príjmov po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií.
V knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách sa uvedú sú-
hrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav.
Označí sa ukončenie účtovného obdobia, ak sa v týchto účtovných knihách
bude účtovať aj v ďalšom účtovnom období.
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POZNÁMKA
Inventarizačné rozdiely, a to najmä
manká a škody posudzujeme v súlade
so zákonom o dani z príjmov.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Nové kalkulačky poistného pre
SZČO a dobrovoľne poistených od
januára 2018

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zme-
nou minimálneho a maximálneho vy-
meriavacieho základu od 1. januára
2018 pripravila nové informatívne kal-
kulačky na výpočet poistného pre samo-
statne zárobkovo činné osoby (SZČO)
a dobrovoľne poistené osoby. Nové kal-
kulačky sú prístupné cez webovú strán-
ku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk
v časti Poistné alebo Kalkulačky. Záu-
jemcom poslúžia pre informatívny vý-
počet poistného za obdobie od 1. janu-
ára 2018. Použitie kalkulačiek je
jednoduché:
SZČO si v kalkulačke po zadaní príj-
mu z podnikania a inej samostatne zá-
robkovej činnosti, čiastkového zákla-
du dane a zaplateného poistného (na
povinné verejné zdravotné poistenie
a povinné nemocenské, dôchodkové
poistenie a do rezervného fondu soli-
darity) môže vypočítať vymeriavací
základ a následne aj jednotlivé sumy
poistného. Ide o poistné na nemocen-
ské, starobné, invalidné poistenie
a poistné do rezervného fondu solida-
rity. V súčte sa SZČO dozvie, koľko je
celkové poistné, ktoré je povinná me-
sačne odvádzať Sociálnej poisťovni.
Dobrovoľne poistená osoba si v kal-
kulačke na výpočet poistného najprv
určí, aký je typ dobrovoľne poistenej
osoby (pomôcku s popisom nájde pri
kalkulačke), zadá svoj vymeriavací
základ a kalkulačka jej informatívne
vypočíta jednotlivé druhy poistného
a ich súčet. Takto sa informatívne do-
zvie, koľko je povinná celkovo mesač-
ne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Zdroj: www.socpoist.sk

Počas jediného dňa s RNDr. Jozefom Mihálom sa dozviete všetko podstatné,
čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018

– ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO a legislatívne zmeny.



Podľa § 8 ods. 5 postupov účtovania v JÚ sa pri uzavieraní knihy zásob
v zásobách vykážu aj:
� zásoby podľa § 6 ods. 10 postupov účtovania v JÚ (v knihe zásob sa za-

znamenáva miesto uloženia zásob odovzdaných účtovnou jednotkou na
spracovanie inej účtovnej jednotke, požičané mimo účtovnej jednotky
alebo omylom zaslané inej účtovnej jednotke, s uvedením druhu zásob
a ich ocenenia)
a

� nespotrebované zásoby podľa § 11 ods. 8 postupov účtovania v JÚ (ide
o prírastky a úbytky jednotlivých druhov zásob, ktoré sú určené vnútor-
ným predpisom účtovnej jednotky na priamu spotrebu bezodkladne po
ich obstaraní a ktoré sa v priebehu účtovného obdobia neúčtovali v kni-
he zásob, ak sa počas účtovného obdobia nespotrebovali, musia sa na
konci roka vykázať v knihe zásob).

Uzávierkové účtovné operácie v peňažnom denníku sa neúčtujú v stĺpcoch
peňažných prostriedkov.
Podľa § 8 ods. 4 postupov účtovania v JÚ tzv. uzávierkové účtovné operácie
nám slúžia na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov týkajúcich sa príjmov
zahrnovaných do základu dane z príjmov a výdavkov na dosiahnutie, zabezpe-
čenie a udržanie príjmov pri uzatvorení peňažného denníka, pričom postupuje-
me v súlade so zákonom o dani z príjmov. V peňažnom denníku musia byť
všetky účtovné operácie zaúčtované tak, aby bolo zrejmé, že ide o položky,
ktoré ovplyvňujú, resp. ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov.
V peňažnom denníku sa preto premietajú napríklad aj tieto prípady:
� dotácie podľa § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov,
� zostatková cena predaného alebo likvidovaného hmotného a nehmotné-

ho majetku podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov,
� vylúčenie dane z pridanej hodnoty zaplatenej v zahraničí z daňových

výdavkov podľa § 19 ods. 3 písm. k) bod 3 zákona o dani z príjmov pri
uplatnení nároku na jej vrátene po uplynutí účtovného a zdaňovacieho
obdobia, v ktorom bola zaplatená,

� výdavky na spotrebované pohonné látky do výšky limitu ustanoveného
podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov,

� výdavky na stravovanie fyzickej osoby podľa § 19 ods. 2 písm. p) záko-
na o dani z príjmov.

Uzávierkové účtovné operácie
V nasledovnej časti si názorne rozoberieme niektoré účtovné zápisy (účtov-
né operácie), ktoré sa účtujú v peňažnom denníku ako uzávierkové účtovné
operácie.

Oprava chýb podľa § 2 ods. 3 postupov účtovania v JÚ
V § 2 postupov účtovania je definovaný deň uskutočnenia účtovného prípa-
du. V § 2 ods. 3 postupov účtovania v JÚ je zadefinovaný deň uskutočnenia
účtovného prípadu v prípade zistenej chyby v účtovníctve a jej opravy. Za
deň uskutočnenia účtovného prípadu v prípade opravy zistenej chyby sa
považuje aj deň vykonania opravy chyby.
� Ak v účtovníctve účtovnej jednotky vzniknú chyby v dôsledku neúčto-

vania alebo nesprávneho účtovania účtovných prípadov, nesprávnych
matematických výpočtov, nezohľadnených informácií, ktoré sú účtov-
nej jednotke známe v príslušnom účtovnom období a majú za následok
chybne vykázané údaje v účtovnej závierke, je dňom uskutočnenia úč-
tovného prípadu deň vykonania opravy chyby.
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POZNÁMKA
Počas účtovného obdobia sa v peňaž-
nom denníku účtuje iba pri pohybe
peňažných prostriedkov, tzv. peňažné
účtovné operácie, a to na základe úč-
tovných dokladov v deň uskutočnenia
účtovného prípadu. Účtovné prípady
bez pohybu peňažných prostriedkov sa
účtujú na konci účtovného obdobia
v rámci uzávierkových účtovných ope-
rácií, ide o tzv. nepeňažné účtovné
operácie, a to na základe účtovných
dokladov a podkladov z evidencií k po-
slednému dňu účtovného obdobia.

VYBERÁME Z VAŠICH
OTÁZOK

Daňovník dane z nehnuteľností

Spoločnosti A bolo vydané právoplat-
né stavebné povolenie v roku 2016. Je
vydané na 11 parcelných čísel, z kto-
rých 6 patrí spoločnosti B. K staveb-
nému povoleniu je doložená zmluva
o nájme nehnuteľnosti medzi spoloč-
nosťou A a spoločnosťou B. Je možné
spoločnosti A vyrubiť daň aj za par-
celné čísla ako užívateľovi a podkla-
dom bude kópia zmluvy?
Odpoveď:
Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady daňov-
níkom dane z pozemkov je vlastník po-
zemku. Podľa § 5 ods. 2 písm. b) bodu 1
predmetného ustanovenia daňovníkom
dane je nájomca, ak nájomný vzťah
k pozemku trvá alebo má trvať najme-
nej päť rokov a nájomca je zapísaný
v katastri nehnuteľností. Ak vlastníkom
pozemku je obec, ktorá prenajala po-
zemky obchodným spoločnostiam a ná-
jomca je zapísaný v katastri nehnuteľ-
ností, daňovníkom dane z nehnuteľností
je podľa § 5 ods. 2 písm. b) bodu 1 cito-
vaného zákona nájomca.
Záver:
Daňovníkom dane z nehnuteľností je
vlastník pozemku. Ak sú však splnené
podmienky uvedené v ustanovení § 5
ods. 2 písm. b) bodu 1, daňovníkom
dane z nehnuteľností je nájomca.



� V účtovnej jednotke sa pri účtovaní opravy chyby môže opraviť len jej
účtovný doklad, účtovný doklad od inej účtovnej jednotky sa vracia na
opravu účtovnej jednotke, ktorá ho zhotovila, pričom sa pôvodný účtov-
ný záznam v účtovnej jednotke ponecháva.

� Ak sa účtuje oprava chyby minulých účtovných období v peňažnom den-
níku, upravia sa v peňažnom denníku príjmy a výdavky zahrnované
do základu dane (zákon o dani z príjmov). Pri účtovnom zápise v pe-
ňažnom denníku sa účtovný zápis opraví prostredníctvom uzávierkových
účtovných operácií, a to stornom nesprávneho zaradenia a zápisom správ-
neho zaradenia do položiek druhového členenia.

Účtovanie inventarizačného prebytku odpisovaného dlhodobého majetku
(§ 6 ods. 4)
Do novely postupov účtovania v JÚ, ktorej účinnosť bola od 1. 1. 2016, sa
o inventarizačnom prebytku dlhodobého hmotného odpisovaného majetku
účtovalo len v pomocnej knihe dlhodobého majetku ako plne odpísaný maje-
tok a v rovnakej sume, v akej sa prebytok ocenil, sa súčasne zaúčtovali aj
oprávky tohto majetku.

Po novele postupov účtovania, t. j. od 1. 1. 2016 sa takýto majetok účtuje ako
„dotácia“, teda vo výške odpisov ako výdavok ovplyvňujúci základ dane
z príjmov sa v rovnakej výške zaúčtuje aj príjem ovplyvňujúci základ dane
z príjmov.

Inventarizačný prebytok sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných ope-
rácií v peňažnom denníku súčasne s odpisom dlhodobého hmotného majetku
alebo dlhodobého nehmotného majetku, a to:

� do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane v ďalšom členení „ostatné
výdavky“ počas doby odpisovania majetku podľa zákona o dani z príj-
mov [§ 17 ods. 3 písm. j)],

� v rovnakej výške ako uvedený odpis sa účtuje aj zvýšenie príjmov
ovplyvňujúcich základ dane z príjmov v ďalšom členení „ostatné
príjmy“.

Účtovanie rezerv
Podľa § 15 postupov účtovania v JÚ tvorba, čerpanie a zrušenie rezerv podľa
osobitného predpisu, t. j. zákona o dani z príjmov, sa účtuje v peňažnom
denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií a v knihe rezerv.

Tvorba rezerv
V jednoduchom účtovníctve účtujeme len tzv. zákonné rezervy. To zname-
ná, že pôjde o rezervy, ktoré sú považované za daňový výdavok podľa zá-
kona o dani z príjmov a sú vymenované v § 20 ods. 9 zákona o dani z príj-
mov.

Tvorba rezerv sa účtuje v peňažnom denníku v rámci uzávierkových úč-
tovných operácií ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom čle-
není ostatné výdavky, teda bez účtovania v peňažnej oblasti. Tvorba rezerv
sa zaznamenáva aj v knihe rezerv.

Rezervy, ktoré sú uznaným daňovým výdavkom podľa § 20 ods. 9 písm. b),
d) a e) zákona o dani z príjmov u daňovníkov účtujúcich v sústave jednodu-
chého účtovníctva, sú: rezerva na lesnú pestovnú činnosť, rezerva na uzav-
retie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a rezerva na
nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností.
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� Príklad č. 1:

Pri vykonávaní inventarizácie účtov-
ná jednotka zistila, že má v peňažnom
denníku zaúčtovaný príjem za úhradu
faktúry z roku 2017 dvakrát, príjem
má zaevidovaný aj v pokladnici, aj na
bankovom účte, pričom prijatá úhra-
da bola prijatá iba na bankový účet.
Dátum prijatej úhrady bol 13. 10. 2017
a bol v peňažnom denníku zaúčtovaný
dvakrát. Výška uhradenej sumy bola
120 €.
Účtovná jednotka 31. 12. 2017 zaúč-
tuje do peňažného denníka uzávierko-
vú účtovnú operáciu, ktorou si zníži
zdaniteľný príjem o 120 €, postupuje-
me podľa § 8 ods. 4 písm. a) bod 1b
postupov účtovania v JÚ, a to:
– pokladničná kniha, storno príjem

peňažných prostriedkov v poklad-
nici vo výške (- 120 €),

– peňažný denník, storno príjem, kto-
rý ovplyvňuje základ dane, v stĺpci
„príjmy celkom“ (-120 €) v druho-
vom členení v príjmoch celkom ako
„predaj tovaru“.

POZNÁMKA
Podľa § 17 ods. 3 písm. j) zákona o dani
z príjmov sa do základu dane nezahŕňa
inventarizačný prebytok odpisovaného
hmotného majetku a nehmotného ma-
jetku zistený pri inventarizácii v zdaňo-
vacom období, v ktorom bolo o ňom
účtované vo výnosoch podľa osobitné-
ho predpisu.
Tento prebytok sa zahrnie do základu
dane počas doby odpisovania tohto
majetku podľa § 26 a vo výške odpisu
podľa § 27 zákona o dani z príjmov.

POZNÁMKA
Spôsob tvorby a používania rezervy sa
uvádza vo vnútornom predpise účtov-
nej jednotky (smernici).
Rezervy sa môžu použiť len do vytvo-
renej výšky a na účel, na ktorý boli vy-
tvorené.
Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasle-
dujúceho účtovného obdobia. V rámci
vykonávanej inventarizácie sú rezervy
aj predmetom dokladovej inventúry.

Od mája 2018 sa výrazne mení legislatíva v ochrane osobných údajov. Už 22. 1. 2018
sme pripravili webinár pre personalistov a mzdárov zameraný na najdôležitejšie

nariadenia nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.



Čerpanie rezerv

Čerpanie rezerv v jednoduchom účtovníctve sa účtuje v peňažnom denníku
v rámci uzávierkových účtovných operácií ako storno výdavkov ovplyvňu-
júcich základ dane v členení „ostatné výdavky“ a súčasne ako výdavok
ovplyvňujúci základ dane. Čerpanie sa zaznamenáva aj v knihe rezerv.

Zníženie rezerv

Ak dôjde k zníženiu vytvorenej rezervy, účtuje sa v peňažnom denníku
v rámci uzávierkových účtovných operácií ako storno výdavkov ovplyvňu-
júcich základ dane a zníženie sa poznačí aj v knihe rezerv.

Kurzové rozdiely

Podľa § 21 ods. 4 postupov účtovania v JÚ sa peňažné prostriedky v hotovos-
ti a na účtoch v bankách v cudzej mene prepočítavajú na eurá ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, referenčným výmenným kurzom ur-
čeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzové rozdiely z prepočtu sa účtu-
jú podľa § 4 ods. 4 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve.

V § 4 ods. 4 postupov účtovania v JÚ je uvedené, že kurzové rozdiely podľa
§ 21 ods. 4 postupov účtovania v JÚ sa účtujú v peňažnom denníku ako po-
sledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií takto:

� kurzové zisky ako príjmy zahrnované do základu dane v členení
„ostatné príjmy“,

� kurzové straty ako výdavky zahrnované do základu dane v členení
„ostatné výdavky“.

Podľa § 21 ods. 5 postupov účtovania v JÚ pohľadávky a záväzky ocenené
pri vzniku cudzou menou sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa
§ 2 postupov účtovania v JÚ ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Pohľadávky a záväzky ocenené pri vzniku cudzou menou sa ku dňu, ku kto-
rému sa zostavuje účtovná závierka, ocenia referenčným kurzom vyhláse-
ným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Kurzový rozdiel z ocenenia ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a oce-
nenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa pri pohľadávkach
a záväzkoch v peňažnom denníku neúčtuje, s výnimkou kurzového rozdie-
lu podľa § 10 ods. 28 postupov účtovania v JÚ (kurzové rozdiely vznikajú-
ce pri úhrade a postupnej úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene sa účtu-
jú v rámci uzávierkových účtovných operácií ako výdavok ovplyvňujúci
základ dane z príjmov v ďalšom členení „ostatné výdavky“, ak ide o kurzovú
stratu a ako príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov v členení „ostatný
príjem“, ak ide o kurzový zisk) a podľa § 17 ods. 6 postupov účtovania v JÚ
(účtovanie kurzových rozdielov pri majetku obstaranom formou finančného
prenájmu pri postupnej úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene).

V zmysle § 10 ods. 28 postupov účtovania v JÚ kurzové rozdiely vznikajúce
pri úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene sa účtujú v rámci uzávierko-
vých účtovných operácií podľa:

a) § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu, ak ide o kurzovú stratu – výdavky za-
hrnované do základu dane v členení „ostatné výdavky“,

b) § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, ak ide o kurzový zisk – príjmy zahr-
nované do základu dane v členení „ostatné príjmy“.
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� Príklad č. 2:

Podnikateľ v oblasti lesného hospodár-
stva vytvoril rezervu na lesnú pestovnú
činnosť vo výške 20 000 €, ktorú bude
čerpať v nasledujúcich rokoch a ktorú
v rámci účtovných uzávierkových ope-
rácií k 31. 12. 2017 zaúčtoval ako výda-
vok ovplyvňujúci základ dane v druho-
vom členení „ostatné výdavky“.

Skutočné náklady v nasledujúcich úč-
tovných obdobiach bude účtovať ako
výdavky ovplyvňujúce základ dane
a v rámci uzávierkových účtovných
operácií bude účtovať čerpanie rezer-
vy ako storno výdavkov ovplyvňujú-
cich základ dane v členení „ostatné
výdavky“. Tvorba a čerpanie rezervy
sa zaznamená aj v knihe rezerv.

� Príklad č. 3:

Zúčtovanie rozdielu rezervy, ak bola
tvorba vyššia ako skutočný náklad

Zrušenie nepoužitej rezervy alebo jej
časti: Ak bola vytvorená vyššia rezer-
va, rozdiel zahrnie účtovná jednotka
do základu dane v rámci uzávierko-
vých účtovných operácií v tom účtov-
nom období, a teda aj v zdaňovacom
období, v ktorom došlo k použitiu re-
zervy. Zrušenie sa zaúčtuje aj v knihe
rezerv.

Podnikateľ v roku 2016 vytvoril daňo-
vo uznanú rezervu vo výške 5 200 €.
V roku 2017 rezervu použil vo výške
skutočných výdavkov v sume 4 900 €.

Rozdiel medzi výškou vytvorenej re-
zervy uznanej za daňový výdavok a su-
mou skutočných výdavkov sa v súlade
s § 20 ods. 20 zákona o dani z príjmov
zahrnie do základu dane v zdaňova-
com období, v ktorom došlo k použitiu
alebo zrušeniu rezervy. To znamená,
že v rámci účtovných uzávierkových
operácií je povinný rozdiel vo výške
300 € zaúčtovať ako príjem ovplyvňu-
júci základ dane v členení „ostatný
príjem“.

� Príklad č. 4:

Podnikateľ má k 31. 12. 2017 na ban-
kovom účte vedenom v cudzej mene
15 320 CZK, zostatok zaúčtovaný
v hodnote 552,87 €.



� Príklad č. 5:

Podnikateľ kúpil dňa 15. 3. 2017 výrobnú linku v obstarávacej cene
355 000 CZK, jej cena po prepočte kurzom zo dňa 14. 3. 2017 27,021
CZK/EUR bola 13 137,93 €. Pri úhrade vo výške 300 000 CZK bol kurz
banky 27,035 CZK/EUR, čo je 11 096,73 €, a pri druhej splátke vo výške
55 000 € bol kurz banky 27,037 CZK/EUR, t. j. 2 034,25 €.

Úhrada v eurách bola 11 096,73 € + 2 034,25 € = 13 130,98 €.

Rozdiel je teda kurzový zisk (13 137,93 € – 13 130,98 €) vo výške 6,95 €,
ktorý zaúčtujeme v rámci uzávierkových účtovných operácií ako príjem
ovplyvňujúci základ dane v členení „ostatný príjem“.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene
Podľa § 21 ods. 7 postupov účtovania v JÚ sa prijaté preddavky a poskyt-
nuté preddavky v cudzej mene v účtovnej závierke vykazujú ocenené kur-
zom, ktorým boli prvotne ocenené ku dňu uskutočnenia účtovného prí-
padu. Pri prijatých preddavkoch a poskytnutých preddavkoch v cudzej mene
nevznikajú kurzové rozdiely.

Pohľadávky a záväzky ocenené cudzou menou
Podľa § 21 ods. 5 postupov účtovania v JÚ pohľadávky a záväzky ocenené
pri vzniku cudzou menou sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa
§ 2 ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu usku-
točnenia účtovného prípadu. Pohľadávky a záväzky ocenené pri vzniku cu-
dzou menou sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ocenia re-
ferenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka. Kurzový rozdiel z ocenenia ku dňu uskutočnenia účtovného
prípadu a ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
sa pri pohľadávkach a záväzkoch v peňažnom denníku neúčtuje, s vý-
nimkou kurzového rozdielu podľa § 10 ods. 28 postupov účtovania v JÚ
a § 17 ods. 6 postupov účtovania v JÚ.

To znamená, že v súlade s § 21 ods. 5 postupov účtovania v JÚ oceníme po-
hľadávky a záväzky uvedené v § 21 ods. 5 postupov účtovania v JÚ ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, referenčným kurzom vyhláseným
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom vzniknuté kurzové
rozdiely sa v peňažnom denníku neúčtujú.

Odpisovanie dlhodobého majetku podľa § 20 postupov
účtovania v JÚ

Trvalé zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku sa vyjadruje prostredníctvom účtovných odpisov, ak
nejde o škodu.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na zákla-
de odpisového plánu, v ktorom sa uvádza aj spôsob zaokrúhľovania odpisov.

Podľa meniacich sa podmienok používania dlhodobého nehmotného majet-
ku a dlhodobého hmotného majetku sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa
zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok s výnimkou výdav-
kov na vývoj sa odpisuje počas predpokladanej doby používania s ohľadom na
očakávané používanie majetku a intenzitu jeho využitia alebo technické a mo-
rálne zastaranie. Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat
možno postupovať tak, že odpisy sa vyjadria podielom obstarávacej ceny
zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní (čitateľ) a predpokladaného
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Na prepočet k 31. 12. 2017 použije kurz
platný k 31. 12. 2017 xxx CZK/EUR.

(Poznámka: V čase písania článku ešte
neboli vyhlasované kurzy k 31. 12.
2017, a preto prepočet k 31. 12. 2017 je
len ako názorná ukážka, ako postupo-
vať pri účtovaní kurzového rozdielu.)

Stav účtu po prepočte je 556,25 € (len
ilustračný prepočet). Kurzový zisk vo
výške 3,38 € zaúčtuje v peňažnom den-
níku ako poslednú položku pred účtova-
ním uzávierkových účtovných operácií
ako príjem zahrnovaný do základu dane
v členení „ostatný príjem“.

� Príklad č. 6:

Účtovná jednotka má v knihe pohľa-
dávok evidovanú pohľadávku v cudzej
mene vo výške 12 500 CZK, ktorej
ocenenie v deň vzniku pohľadávky re-
ferenčným kurzom 27,021 CZK/EUR
bolo v hodnote 462,60 €.

Na prepočet k 31. 12. 2017 použijeme
kurz platný k 31. 12. 2017 xxx CZK/
EUR. Hodnota pohľadávky po prepo-
čte bude 452,44 € (poznámka: prepo-
čet k 31. 12. 2017 je len ilustratívny,
keďže v čase písania článku ešte nebo-
li vyhlasované kurzy k 31. 12. 2017).
Kurzovú stratu vo výške 10,16 € zaúč-
tuje v knihe pohľadávok.

VYBERÁME Z VAŠICH
OTÁZOK

Daň z nehnuteľností za stavbu

Môže správca dane podľa § 10 zákona
o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorá je zapísaná na
liste vlastníctva ako stavba, aj keď
v skutočnosti je to schátraná opustená
budova, na ktorej už sčasti nie je stre-
cha a začínajú padať múry? Na uve-
denú stavbu nebolo vydané búracie
povolenie.

Aké zmeny čakajú mzdových účtovníkov už budúci rok? Nepremeškajte praktický
seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

za rok 2017 a zmeny od 1. 1. 2018 s Júliou Pšenkovou.



počtu rokov v chove základného stáda (menovateľ). Ťažné zvieratá, dostihové
a plemenné kone sa odpisujú individuálne, ostatné zvieratá základného stáda
možno odpisovať skupinovo.
Ak sa odpisuje dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný maje-
tok, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, účtovné odpisy sa vykonávajú
zo spoluvlastníckeho podielu každého spoluvlastníka.
Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný ma-
jetok a dlhodobý hmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.
Dlhodobý majetok podľa § 10 ods. 14 postupov účtovania v JÚ (umelecké
diela a zbierky) sa neodpisuje.
Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmot-
ného majetku sa účtujú v knihách dlhodobého majetku.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
podľa osobitného predpisu, t. j. zákona o dani z príjmov, sa uvádzajú v kni-
hách dlhodobého majetku a v rámci uzávierkových účtovných operácií
podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu (výdavky ovplyvňujúce základ dane
v členení „ostatné výdavky“).
Dlhodobý majetok sa začne odpisovať v mesiaci, v ktorom bol zaradený do
používania, ak účtovná jednotka nepostupuje podľa § 28 ods. 3 zákona o úč-
tovníctve, kde je uvedená možnosť určiť v odpisovom pláne daňové odpisy
podľa zákona o dani z príjmov [účtovná jednotka podľa § 9 ods. 2 zákona
o účtovníctve účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva a účtovná jed-
notka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, si môže určiť
v odpisovom pláne odpisy podľa osobitného predpisu (§ 22 až § 29 zákona
o dani z príjmov), ak sú v tomto osobitnom predpise určené inak ako podľa
tohto zákona].
Daňové odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku stanovené
v súlade s § 26 až § 29 zákona o dani z príjmov sú považované za daňový vý-
davok, a to v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov a účtujú sa
v súlade s § 20 ods. 8 postupov účtovania v JÚ.
Pri výpočte daňových odpisov je potrebné mať na pamäti, že:
� pri odpisovaní hmotného majetku prenajatého formou finančného pre-

nájmu podľa § 26 ods. 8 zákona o dani z príjmov postupujeme rovnako
ako pri bežne obstaranom dlhodobom majetku, pretože zvýhodnené lí-
zingové odpisovanie bolo už zrušené,

� taktiež aj technické zhodnotenie vykonané na majetku obstaranom
formou finančného prenájmu sa už nepovažuje za iný majetok, ale
zvyšuje vstupnú cenu majetku, a to v tom zdaňovacom období, v kto-
rom je technické zhodnotenie dokončené a zaradené do užívania,

� pri odpisovaní dlhodobého majetku je potrebné brať do úvahy aj § 19
ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov (majetok, ktorý sa využíva aj na
osobnú spotrebu), podľa § 24 ods. 8 zákona o dani z príjmov pri odpisova-
ní majetku sa do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie
a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuál-
nej výške, v akej sa uplatňuje § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov,

� povinnosť prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov,
� zároveň je potrebné brať do úvahy aj § 17 ods. 34 zákona o dani z príj-

mov, kde pri osobných automobiloch zatriedených do kódu Klasifikácie
produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 € (tzv. luxusné automobi-
ly) a viac je povinnosť postupovať podľa tohto paragrafu, kde je uvede-
né, že ak dosiahnutý základ dane je nižší ako násobok počtu osobných
automobilov so vstupnou cenou 48 000 € a viac a ročného daňového
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Odpoveď:

Predmetom dane zo stavieb sú stavby,
ktoré majú jedno alebo viac nadzem-
ných alebo podzemných podlaží spo-
jených so zemou pevným základom
alebo ukotvené pilótami.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby
v členení podľa § 10 ods. 1 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady v čle-
není na:

1. stavby na bývanie a drobné stavby,
ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,

2. stavby na pôdohospodársku pro-
dukciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospo-
dárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu,

3. chaty a stavby na individuálnu
rekreáciu,

4. samostatne stojace garáže,

5. stavby hromadných garáží,

6. stavby hromadných garáží umiest-
nené pod zemou,

7. priemyselné stavby, stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace staveb-
níctvu, stavby využívané na sklado-
vanie vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu,

8. stavby na ostatné podnikanie a na
zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostat-
ným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou,

9. ostatné stavby neuvedené v písme-
nách a) až h).

Ak stavba spĺňa predmet dane zo sta-
vieb a nevyužíva sa na žiaden účel, za-
radí sa ako ostatná stavba podľa § 10
ods. 1 písm. i) zákona o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné od-
pady.

Záver:

Uvedená stavba je predmetom dane
zo stavieb, je pevne spojená so zemou
pevným základom, aj keď je v schátra-
nom stave. Preto bude podliehať dani
z nehnuteľností a v liste vlastníctva je
stále vedená ako stavba.



odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 € spôsobom podľa § 27
zákona o dani z príjmov, je potrebné zvýšiť základ dane o kladný rozdiel
medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov a úhrnom roč-
ných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov z týchto automo-
bilov za príslušné zdaňovacie obdobie (ide o pripočítateľnú položku
k základu dane v daňovom priznaní).

Pri zostatkovej cene hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení
predajom alebo likvidáciou, z dôvodu bezodplatného odovzdania do vlast-
níctva organizácie zabezpečujúcej jeho ďalšie využívanie a pri jeho vyradení
v dôsledku škody nezavinenej daňovníkom alebo krádežou postupujeme pri
posudzovaní daňového výdavku podľa § 19 ods. 3 písm. b), c) d), e) a g) zá-
kona o dani z príjmov.

Pri majetku vylúčenom z odpisovania postupujeme podľa § 19 ods. 3 písm. e)
zákona o dani z príjmov, kde výdavkom je vstupná cena hmotného majetku vy-
lúčeného z odpisovania (t. j. daňovým výdavkom až pri jeho predaji) podľa § 23
zákona o dani z príjmov, pričom pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1
písm. d) až g) zákona o dani z príjmov a pozemkov nedotknutých ťažbou možno
vstupnú cenu zahrnúť len do výšky príjmu z predaja.

Sociálny fond
Podľa § 7 ods. 3 postupov účtovania v JÚ tvorba a čerpanie sociálneho fondu
sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastok a úbytok sociálneho fondu.
Ak prostriedky sociálneho fondu nie sú uložené na osobitnom účte v ban-
ke, tvorba sociálneho fondu sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných
operácií podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu (výdavky vynaložené na do-
siahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení „tvorba sociálneho
fondu“). Ak prostriedky sociálneho fondu sú uložené na osobitnom účte
v banke, tvorba sociálneho fondu sa účtuje v peňažnom denníku ako finanč-
ná operácia v priebehu roka podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu. Čerpanie
sociálneho fondu sa účtuje podľa § 4 ods. 6 písm. g) postupov účtovania
v jednoduchom účtovníctve (výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane).

Výdavky na povinnú tvorbu sociálneho fondu podľa zákona o sociálnom
fonde sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani
z príjmov.

Príjmy z dotácií, podpôr a príspevkov
Podľa § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov sa do základu dane neza-
hŕňa dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jedno-
duchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11,
v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu
daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov
sú zahrnované do základu dane:

1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov
alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, pod-
pory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,

2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvi-
sia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

� Príklad č. 11:

Podnikateľ v roku 2017 prijal dotáciu na obstaranie výrobnej linky. Účtovná
jednotka prijatie dotácie zaúčtovala ako príjem neovplyvňujúci základ dane
a nákup výrobnej linky ako výdavok neovplyvňujúci základ dane (obstaranie
dlhodobého hmotného majetku), pretože podnikateľ je povinný prijatú dotáciu
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� Príklad č. 7:

Účtovná jednotka (FO) účtuje účtov-
né odpisy dlhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku na základe odpiso-
vého plánu v knihách dlhodobého
majetku, pričom v priebehu účtovného
obdobia v peňažnom denníku neúčtuje.

Daňové odpisy, ktoré sú vypočítané
v súlade so zákonom o dani z príjmov,
v súlade s postupmi účtovania v JÚ uve-
die v knihách dlhodobého majetku a zá-
roveň aj v rámci účtovných uzávierko-
vých operácií ich zaúčtuje ako výdavky,
ktoré ovplyvňujú základ dane, v členení
„ostatné výdavky“ [§ 4 ods. 6 písm. e)
šiesteho bodu postupov účtovania
v JÚ].

� Príklad č. 8:

Podnikateľ v novembri 2017 predal za
13 000 € výrobné zariadenie, ktorého
daňová zostatková cena bola 9 000 €.
Príjem z predaja výrobného zariade-
nia bol zaúčtovaný ako príjem ovplyv-
ňujúci základ dane.

V rámci uzávierkových účtovných ope-
rácií doúčtujeme do daňových výdav-
kov aj zostatkovú cenu výrobného za-
riadenia vo výške 9 000 € v členení
„ostatné výdavky“.

� Príklad č. 9:

Podnikateľ v júni 2017 predal poze-
mok, ktorý je vylúčený z odpisovania,
za 10 000 €. Pri jeho nadobudnutí
účtoval obstarávaciu cenu vo výške
8 500 € ako výdavok neovplyvňujúci
základ dane.

Príjem z jeho predaja zaúčtoval ako
príjem ovplyvňujúci základ dane
a v rámci účtovných uzávierkových
operácií doúčtuje vstupnú cenu po-
zemku vo výške 8 500 € do výdavkov
ovplyvňujúcich základ dane v členení
„ostatné výdavky“.

� Príklad č. 10:

Podnikateľ nemá prostriedky sociál-
neho fondu uložené na osobitnom
bankovom účte.

Podávanie daňového priznania je už za rohom. Uľahčite si tento proces a príďte
na školenie vedené Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý vám na vzore tlačiva ukáže,

ako takéto priznanie vyplniť.



zahrnúť do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona o dani z príj-
mov postupne počas doby daňového odpisovania tohto majetku, a to vo výške
daňových odpisov, takže až v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtu-
je príjem ovplyvňujúci základ dane v členení „ostatný príjem“.

DPH – prepočet koeficientu

§ 19 ods. 4 postupov účtovania v JÚ
Rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotli-
vých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hod-
noty vypočítanou po skončení účtovného obdobia sa účtuje v rámci uzávier-
kových účtovných operácií podľa:

a) § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu, ak ide o zvýšenie daňovej povinnosti
(výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
v členení „ostatné výdavky“),

b) § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu, ak ide o zníženie daňovej povinnosti
(príjmy zahrnované do základu dane z príjmov v členení „ostatné príjmy“).

Daň z pridanej hodnoty po prepočte ročným koeficientom podľa § 50
ods. 4 zákona o DPH v prípade zníženia daňovej povinnosti vyplývajúcej
z rozdielu medzi pomerne odpočítanou DPH v jednotlivých zdaňovacích ob-
dobiach a pomerne odpočítanou DPH vypočítanou po skončení účtovného ob-
dobia sa zaúčtuje podľa § 19 ods. 4 písm. b) postupov účtovania v JÚ.
Daň z pridanej hodnoty po prepočte ročným koeficientom v súlade s § 50
ods. 4 zákona o DPH v prípade zvýšenia daňovej povinnosti vyplývajúcej
z rozdielu medzi pomerne odpočítanou DPH v jednotlivých zdaňovacích obdo-
biach a pomerne odpočítanou DPH vypočítanou po skončení účtovného obdo-
bia sa zaúčtuje v súlade § 19 ods. 4 písm. a) postupov účtovania v JÚ.

Zásoby
Podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov sú daňovým výdavkom
škody nezavinené daňovníkom v týchto prípadoch:
� vzniknuté z dôvodu živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povod-

ne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
� spôsobené neznámym páchateľom (potvrdené políciou, že páchateľ je

neznámy) v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvr-
dená políciou.

To znamená, že v prípade, že ide o známeho páchateľa, bude výdavok na
zásobu nedaňový, čo znamená, že v prípade takejto zásoby sa v účtovníctve
musí zrealizovať „storno výdavkov“ na zásoby.
V zákone o dani z príjmov je tiež táto úprava uvedená aj v § 21 ods. 2 písm. e)
zákona o dani z príjmov, kde je uvedené, že daňovými výdavkami tiež nie
sú manká a škody presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19
ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, pretože škoda spôsobená z dôvodu
uvedeného v § 19 ods. 3 písm. g) je považovaná za daňový výdavok a z tohto
dôvodu sa storno výdavkov v rámci uzávierkových operácií neúčtuje, keďže
sú považované za daňové.

Výdavky súvisiace so začatím podnikania
Výdavky pred začatím podnikania je možné v súlade § 4 ods. 4 zákona o dani
z príjmov zahrnúť do základu dane, a to vo výške výdavkov vynaložených na zá-
soby a iné nevyhnutné výdavky v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku,
v ktorom daňovník začal podnikateľskú činnosť vykonávať.
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Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu
účtuje v knihe sociálneho fondu.

V peňažnom denníku bude tvorbu úč-
tovať iba v rámci uzávierkových úč-
tovných operácií vo výške celkovej
tvorby za rok ako výdavok zahrnovaný
do základu dane v členení „tvorba so-
ciálneho fondu“.

� Príklad č. 12:

Podnikateľ v priebehu roka uplatňoval
pomerné odpočítanie dane. Uplatnil si
odpočet vo výške 14 280 €. Pri výpočte
ročného koeficientu a prepočte nároku
na odpočet zistil, že mu vznikol nárok
na odpočet vo výške 15 120 €.

Podnikateľ v rámci uzávierkových úč-
tovných operácií vzniknutý rozdiel vo
výške 840 € zaúčtuje ako príjem zahr-
novaný do základu dane v členení
„ostatný príjem“.

� Príklad č. 13:

Podnikateľ v priebehu roka uplatňo-
val pomerné odpočítanie dane. Uplat-
nil si odpočet vo výške 14 150 €. Pri
výpočte ročného koeficientu a prepo-
čte nároku na odpočet zistil, že mu
vznikol nárok na odpočet len vo výške
13 220 €.

V rámci uzávierkových účtovných ope-
rácií vzniknutý rozdiel vo výške 930 € za-
účtuje ako výdavok zahrnovaný do zá-
kladu dane v členení „ostatné výdavky“.

� Príklad č. 14:

Zákazník spôsobil podnikateľovi v pre-
dajni škodu vo výške 250 €. Škoda bola
preukázaná a zákazník bol usvedčený
(t. j. nejde o neznámeho páchateľa).

Podnikateľ je povinný v rámci uzá-
vierkových účtovných operácií zaúč-
tovať „storno výdavkov“ na zásoby vo
výške spôsobenej škody 250 €.

Zároveň si uplatňuje náhradu škody
od vinníka a v prípade, že ju vymôže,
príjem zaúčtuje v deň uskutočnenia
účtovného prípadu ako príjem neov-
plyvňujúci základ dane.

� Príklad č. 15:

Podnikateľ začal podnikať od 1. 8.
2017. Materiál pre svoju výrobu na-
kupoval už od decembra 2016.



Uzatvorenie účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve

§ 22 postupov účtovania v JÚ
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa zostavuje z údajov pe-
ňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh
a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov.

Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve tvorí úvodná strana (všeobec-
né náležitosti), za ktorou nasleduje výkaz Úč FO 1-01 (výkaz o príjmoch
a výdavkoch) a výkaz Úč FO 2-01 (výkaz o majetku a záväzkoch).

Zostavená účtovná závierka sa predkladá v jednom vyhotovení miestne prí-
slušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania za
rok 2017.

Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa údaje
vo Výkaze o majetku a záväzkoch Úč FO 2-01 v stĺpcoch 1 a 3 nevykazujú.

Pohľadávky a záväzky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch Úč FO 2-01 vy-
kazujú podľa zostatkovej sumy inkasa alebo úhrady.

To znamená, že po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov v danom účtov-
nom období a po zaúčtovaní všetkých uzávierkových účtovných operácií úč-
tovná jednotka pristúpi k uzatvoreniu účtovných kníh a k zostaveniu účtov-
nej závierky. Uzatvorenie peňažného denníka sa vykoná vyčíslením súčtov
všetkých stĺpcov, ktoré peňažný denník obsahuje.

Zároveň sa zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je
rozdiel medzi príjmami ovplyvňujúcimi základ dane z príjmov a výdavkami
ovplyvňujúcimi základ dane z príjmov po zohľadnení uzávierkových účtov-
ných operácií.

V knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách sa zisťujú sú-
hrnné sumy a označí sa ukončenie účtovného obdobia, ak sa v týchto účtov-
ných knihách bude účtovať aj v ďalšom účtovnom období.

Príklad zostavenia účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve
Podnikateľ Martin Stránsky, ktorý je FO podnikajúcou na základe živnosten-
ského oprávnenia, účtuje v sústave JÚ.

SK NACE: 47 51 0 – Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach

Samotnému zostaveniu ÚZ predchádzajú prípravné práce spočívajúce v kon-
trole správnosti vedenia účtovníctva, inventarizácii majetku a záväzkov, pre-
počte cudzej meny na eurá, zaúčtovaní uzávierkových účtovných operácií.

V rámci overenia správnosti vedenia účtovníctva je potrebné, aby si podni-
kateľ:
� skontroloval správnosť otvorenia účtovných kníh,
� skontroloval náležitosti všetkých účtovných dokladov a ich zaúčtovanie

v peňažnom denníku a v ostatných účtovných knihách,
� skontroloval účtovné zápisy v peňažnom denníku, a to hlavne aj z hľa-

diska súladu so zákonom o dani z príjmov,
� odkontroloval si evidenciu v pomocných knihách (napríklad zostatky

pohľadávok a záväzkov a ich vykonanú inventarizáciu, preukazné tzv.
saldokontá pohľadávok a záväzkov)

a následne si opravil zistené chyby.

Kontrola správnosti otvorenia peňažného denníka k prvému dňu účtovného
obdobia, t. j. k 1. 1. 2017 spočíva v kontrole prevedenia konečných zostatkov
peňažných prostriedkov v hotovosti, na účtoch v bankách a priebežných
položiek z roku 2016 ako začiatočných stavov.
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V rámci účtovných uzávierkových
operácií k 31. 12. 2017 môže celkovú
hodnotu takto nadobudnutého mate-
riálu zaúčtovať do daňových výdav-
kov v členení „zásoby“.

POZNÁMKA
Účtovná jednotka je zároveň povinná
vykonať inventarizáciu v súlade s § 29
a § 30 zákona o účtovníctve.

VYBERÁME Z VAŠICH
OTÁZOK

Účtovanie predpisu DPH pri prija-
tí služby z EÚ

Spoločnosť nie je platiteľom DPH, ale
je registrovaná podľa § 7a zákona
o DPH. Mala povinnosť zaplatiť DPH
na výstupe v súlade s § 69 ods. 3 záko-
na o DPH. Ako má správne účtovať
predpis DPH?
Odpoveď:
Registráciou podľa § 7a zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hod-
noty sa zdaniteľná osoba nestáva plati-
teľom dane. Zdaniteľná osoba má po-
vinnosť zaplatiť daň z prijatej služby,
ale nemá nárok na odpočítanie dane.
Spoločnosť je pri prijatí služby oso-
bou povinnou platiť daň podľa § 69
ods. 3 zákona o DPH, ktorú uvedie
na r. 11, 12 daňového priznania, ale
nemá nárok na jej odpočítanie na
r. 21 daňového priznania.
Kontrolný výkaz pre DPH nie sú po-
vinné podať osoby registrované podľa
§ 7a a § 7 zákona o DPH. Povinnosť
podať kontrolný výkaz sa vzťahuje na
osoby registrované podľa § 4, § 4a,
§ 4b, § 5 a § 6 zákona o DPH.
Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká
nárok na odpočítanie dane z pridanej
hodnoty podľa osobitného predpisu, sa
daň z pridanej hodnoty účtuje v pro-
spech príslušného účtu záväzkov 321 –
Dodávatelia so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu vecne príslušného účtu ná-
kladov napríklad 518 – Ostatné služ-
by, ktorý je daňovým nákladom podľa
§ 19 ods. 3 písm. k) bod 2 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Ako ovplyvní nová legislatíva v ochrane osobných údajov oblasť personálnej
a mzdovej agendy? Všetko o nových nariadeniach a zmenách už v januári

na online seminári prispôsobenom výlučne pre personalistov a mzdových účtovníkov.



Pri kontrole správnosti otvorenia knihy pohľadávok, knihy záväzkov a ostat-
ných pomocných kníh je potrebné skontrolovať prevod konečných zostatkov
v členení podľa jednotlivých položiek.

Podnikateľ zaúčtoval okrem iných uzávierkových operácií aj tieto uzá-
vierkové účtovné operácie, uvádzame napríklad:

1. Oprava chyby v účtovníctve – Pri vykonávaní inventarizácie účtovná
jednotka zistila, že má v peňažnom denníku zaúčtovaný príjem za úhra-
du faktúry z roku 2017 dvakrát, príjem má zaevidovaný aj v pokladnici,
aj na bankovom účte, pričom úhrada bola prijatá iba na bankový účet.
Dátum prijatej úhrady bol 13. 10. 2017 a bol v peňažnom denníku zaúč-
tovaný dvakrát. Výška uhradenej sumy bola 150 €.

Účtovná jednotka 31. 12. 2017 zaúčtuje do peňažného denníka uzávier-
kovú účtovnú operáciu, ktorou si zníži zdaniteľný príjem o 150 €, postu-
puje podľa § 8 ods. 4 písm. a) bod 1b postupov účtovania v JÚ, a to:

– pokladničná kniha, storno príjem peňažných prostriedkov v poklad-
nici vo výške (- 150 €),

– peňažný denník, storno príjem, ktorý ovplyvňuje základ dane, v stĺpci
„príjmy celkom“ (-150 €) v druhovom členení v príjmoch celkom ako
„predaj tovaru“.

2. Účtovná jednotka (FO) účtuje odpisy dlhodobého hmotného a nehmotné-
ho majetku na základe odpisového plánu v knihách dlhodobého majetku,
pričom v priebehu účtovného obdobia v peňažnom denníku neúčtuje.
Daňové odpisy, ktoré sú vypočítané v súlade so zákonom o dani z príj-
mov, v súlade s postupmi účtovania v JÚ uvedie v knihách dlhodobého
majetku a zároveň aj v rámci účtovných uzávierkových operácií ich za-
účtuje ako výdavky, ktoré ovplyvňujú základ dane, v členení „ostatné
výdavky“ [§ 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu postupov účtovania v JÚ].

Druh majetku
Dátum

obstarania
Obstarávacia

cena
Daňový
odpis (€)

Zostatková
cena (€)

1. Počítač, KP 26.2 12. 3. 2012 1 920 € 0 0

2.
Osobné motorové vozidlo,
KP 29.10.2

17. 8. 2012 18 000 € 0 0

3.
Nábytok zostava,
KP 31.0 (2. OS)

12. 1. 2014 3 480 € 580 1 160

4. Počítač, KP 26.2 (1. OS) 18. 1. 2016 2 040 € 510 1 020

Spolu 25 440 € 1 090 2 180

– daňové odpisy, uzávierková účtovná operácia v stĺpci peňažného
denníka „výdavky celkom“ v druhovom členení „ostatné výdavky“
vo výške 1 090 €

Zostatková cena dlhodobého majetku je 2 180 € a uvádza sa vo výkaze
účtovnej závierky v časti majetok (dlhodobý hmotný majetok).

3. Podnikateľ nemá prostriedky sociálneho fondu uložené na osobit-
nom bankovom účte. Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu účtuje v kni-
he sociálneho fondu.
V peňažnom denníku bude tvorbu účtovať iba v rámci uzávierkových
účtovných operácií vo výške celkovej tvorby za rok ako výdavok zahrno-
vaný do základu dane v členení „tvorba sociálneho fondu“, a to vo výške
180 €.

4. Podnikateľ v priebehu roka uplatňoval pomerné odpočítanie dane.
Uplatnil si odpočet vo výške 14 150 €. Pri výpočte ročného koeficientu
a prepočte nároku na odpočet zistil, že mu vznikol nárok na odpočet len
vo výške 13 920 €.
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FINANČNÉ RIADITEĽSTVO
INFORMUJE

Informácia k uplatňovaniu výdav-
kov fyzickej osoby vynaložených na
obstaranie, prevádzkovanie a opra-
vy hmotného majetku, ktorého do-
ba použiteľnosti je dlhšia ako jeden
rok a jeho ocenenie nepresahuje
1 700 eur, a to u daňovníka účtujú-
ceho v sústave jednoduchého účtov-
níctva a u daňovníka, ktorý vedie
evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona
o dani z príjmov

Uplatňovanie výdavkov fyzickej osoby
súvisiacich s nadobudnutím, prevádz-
kovaním a opravami hmotného majet-
ku, ktorého doba použiteľnosti je dlh-
šia ako jeden rok a jeho ocenenie
nepresahuje 1 700 eur (ďalej len
drobný hmotný majetok), do daňo-
vých výdavkov závisí od spôsobu pre-
ukazovania daňových výdavkov fyzic-
kej osoby, teda od toho, či daňovník

– je účtovnou jednotkou a účtuje
v sústave jednoduchého účtovníc-
tva, alebo

– nie je účtovnou jednotkou a vedie
evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona
o dani z príjmov.

Daňovník účtujúci v sústave jed-
noduchého účtovníctva

Daňovník účtujúci v sústave jednodu-
chého účtovníctva sa môže rozhodnúť,
či nadobudnutý drobný hmotný maje-
tok (napr. nábytok, koberce, chladia-
ce a mraziace zariadenie, počítač, ká-
vovar a pod.)

– zaradí do dlhodobého hmotného
majetku a bude o ňom účtovať v kni-
he dlhodobého majetku, alebo

– nezaradí do dlhodobého hmotného
majetku a bude o ňom účtovať
v knihe zásob.

Účtovanie v knihe dlhodobého ma-
jetku

Ak sa daňovník rozhodne, že nadobud-
nutý drobný hmotný majetok zaradí do
dlhodobého hmotného majetku, účtuje
o ňom v knihe dlhodobého majetku. Po
jeho zaradení do používania účtuje úč-
tovné odpisy tohto majetku v súlade
s odpisovým plánom zostaveným podľa
predpokladanej doby používania tohto



V rámci uzávierkových účtovných operácií vzniknutý rozdiel vo výške
230 € zaúčtuje ako výdavok zahrnovaný do základu dane v členení
„ostatné výdavky“.

5. Preukázaná škoda zákazníkom, ktorý bol usvedčený (t. j. nejde o neznáme-
ho páchateľa), bola spôsobená podnikateľovi v predajni vo výške 350 €.

Podnikateľ je povinný v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúč-
tovať „storno výdavkov“ na zásoby vo výške spôsobenej škody 350 €.
Zároveň si uplatňuje náhradu škody od vinníka a v prípade, že ju
vymôže, príjem zaúčtuje v deň uskutočnenia účtovného prípadu ako prí-
jem neovplyvňujúci základ dane.

Účtovná jednotka je zároveň povinná vykonať inventarizáciu v súlade
s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.

Čerpanie údajov pre vyplnenie účtovnej závierky
Na základe údajov z peňažného denníka, z knihy pohľadávok, z knihy záväz-
kov, z pomocných kníh a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov sa
zostavuje účtovná závierka.

Uzatvorenie peňažného denníka
Peňažný denník nám poskytuje informácie o príjmoch a výdavkoch.

Zistenie výsledku hospodárenia: Pri účtovaní v sústave v JÚ je výsledkom
hospodárenia ZD, ktorý podnikateľ zistí z peňažného denníka. Vychádza
z údajov zdaniteľné príjmy celkom a zdaniteľné výdavky celkom. Tieto úda-
je nám budú slúžiť ako podklad pre výpočet dane z príjmov FO.

V peňažnom denníku sú príjmy a výdavky členené na:
� príjmy, ktoré podľa zákona o dani z príjmov neovplyvňujú základ dane,
� výdavky, ktoré podľa zákona o dani z príjmov neovplyvňujú základ

dane,
� príjmy, ktoré podľa zákona o dani z príjmov ovplyvňujú základ dane,

v členení:

– príjmy celkom = 85 520,23 €

– predaj tovaru = 85 320,23 €

– predaj výrobkov a služieb = 0 €

– ostatné príjmy = 200 €,
� výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

v členení na zásoby, služby, mzdy, poistné a príspevky, tvorba SF
a ostatné výdavky:

– výdavky celkom = 82 140,73 €

– zásoby, tovar = 26 520,21 €

– služby = 12 520,32 €

– mzdy = 22 100 €

– poistné a príspevky = 12 320,20 €

– tvorba SF = 180 €

– ostatné výdavky = 8 500 €

Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1-01 (v celých eurách)

PRÍJMY
Riadok 01: Predaj tovaru: údaj z peňažného denníka o predaji tovaru zin-
kasované v hotovosti alebo na bankový účet, pričom sú doložené údajmi
o úbytku tovaru zo skladu z dôvodu jeho predaja (kniha zásob).
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majetku v knihe dlhodobého majetku,
a to z ceny určenej podľa § 25 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov v závislosti od
spôsobu nadobudnutia majetku. Ak bol
drobný hmotný majetok nadobudnutý
kúpou, účtovné odpisy vypočítané
z obstarávacej ceny tohto majetku
nadobudnutého kúpou zaúčtované
v knihe dlhodobého majetku sa pri
uzatváraní účtovných kníh účtujú
v peňažnom denníku ako výdavky vy-
naložené na dosiahnutie, zabezpeče-
nie a udržanie zdaniteľných príjmov,
ktoré ovplyvňujú základ dane daňov-
níka.

Keďže výdavkom vynaloženým na do-
siahnutie, zabezpečenie a udržanie príj-
mov môže byť iba výdavok, ktorý da-
ňovník preukázateľne vynaložil
a zaúčtoval v účtovníctve, daňovými vý-
davkami sú len zaúčtované odpisy
drobného hmotného majetku nadobud-
nutého odplatne. Ak bol drobný hmot-
ný majetok nadobudnutý bezodplatne
(dedením alebo darovaním), potom úč-
tovné odpisy vypočítané z reálnej hod-
noty majetku nemôžu podľa zákona
o dani z príjmov ovplyvniť základ dane
daňovníka, a preto sa odpisy drobného
hmotného majetku nadobudnutého bez-
odplatne zaúčtujú v peňažnom denníku
v rámci uzávierkových účtovných ope-
rácií ako výdavky neovplyvňujúce zá-
klad dane z príjmov.

Odpísanie účtovnej hodnoty drobné-
ho hmotného majetku nie je dôvodom
na vyradenie majetku z účtovníctva,
resp. z inventárnej karty, ak sa maje-
tok naďalej používa. Dlhodobý maje-
tok, ktorý daňovník ako účtovná jed-
notka odpísal a naďalej ho ešte
používa, eviduje na inventárnej karte
až do jeho vyradenia, pričom vo výka-
ze o majetku a záväzkoch tento maje-
tok už nevykazuje.

Do dňa vyradenia drobného hmotné-
ho majetku z dlhodobého majetku sú
daňovými výdavkami aj výdavky vy-
naložené na prevádzku tohto majet-
ku, ako aj na jeho opravy.

Ak dôjde k vyradeniu drobného hmot-
ného majetku (napr. z dôvodu jeho
predaja, likvidácie, darovania, vkla-
du do obchodnej spoločnosti alebo

Ako zmeniť doterajšie spracúvanie osobných údajov tak, aby bolo od mája 2018
v súlade s novou legislatívou? Nechajte si poradiť na školení „GDPR prakticky“

od zástupkyne Úradu na ochranu osobných údajov SR Mgr. Ireny Hudecovej.



Predaj tovaru v roku 2017 bol vo výške 85 320,23 € (peňažný denník, stĺpec
„predaj tovaru“), zaokrúhlený na celé eurá 85 320 €.

Riadok 02: Predaj výrobkov a služieb: z peňažného denníka o predaji vý-
robkov alebo o poskytnutých službách zinkasované v hotovosti alebo na
bankový účet, doložené údajmi o úbytku výrobkov alebo materiálu zo skladu
z dôvodu predaja výrobkov alebo služieb (kniha zásob).

Podnikateľ v roku 2017 nerealizoval tieto obchody.

Riadok 03: Ostatné príjmy: z peňažného denníka za ostatné príjmy zinka-
sované v hotovosti alebo na bankový účet (napríklad príjem za predaj dlho-
dobého hmotného majetku doložený údajmi z knihy dlhodobého majetku
o vyradení z evidencie z dôvodu jeho predaja atď.).

Podnikateľ v roku 2017 vykazuje sumu 200 €.

Riadok 04: Príjmy celkom

Súčet riadkov 01 až 04, t. j. celková hodnota je 85 520 €.

VÝDAVKY

Riadok 05: Zásoby (materiál, tovar atď.): údaje z peňažného denníka,
uhradené v hotovosti alebo z bankového účtu, doložené údajmi o nákupe zá-
sob (evidencia kniha zásob).

Údaj zo stĺpca „Zásoby“ = 26 520 €

Riadok 06: Služby: z peňažného denníka uhradené v hotovosti alebo z ban-
kového účtu, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby,
bankové činnosti, poplatky, výdavky na cestovné.

Údaj zo stĺpca „Služby“ = 12 520 €

Riadok 07: Mzdy: z peňažného denníka o výplate miezd v hotovosti alebo
z bankového účtu doložené aj údajmi o mzdovej evidencii (mzdové listy).

Údaj zo stĺpca „Mzdy“ = 22 100 €

Tento údaj je tvorený hrubými mzdami všetkých zamestnancov, ktoré boli
vyplatené v roku 2017, zloženie hrubej mzdy = čistá mzda + odvody do So-
ciálnej poisťovne + zdravotnej poisťovne + daň zo závislej činnosti.

Riadok 08: Platby poistného a príspevkov: z peňažného denníka uhradené
v hotovosti alebo z bankového účtu, ktoré sú doložené údajmi z dokumentov
o odvodoch poistného.

Údaj zo stĺpca „Poistné a príspevky“ = 12 320 €

Sú tu uvedené platby poistného do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej
poisťovne za zamestnancov a aj za podnikateľa (SZČO).

Riadok 09: Tvorba sociálneho fondu: z peňažného denníka a z pomocnej
knihy o sociálnom fonde.

Údaj zo stĺpca „Tvorba SF“ = 180 €

Riadok 10: Ostatné výdavky: uhradené v hotovosti alebo z bankového
účtu, ďalej sa tu nachádzajú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku
a tvorba rezerv, zaúčtované uzávierkové účtovné operácie, ako aj ďalšie vý-
davky, ktoré sa neuvedú do stanoveného prehľadu výdavkov.

Vykázaná suma 8 500 €

Riadok 11: Výdavky celkom, súčet riadkov 05 až 10 spolu = 82 140 €

Riadok 12: Rozdiel príjmov a výdavkov (riadok 04 mínus riadok 11) =
suma 3 380 €
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družstva, alebo v dôsledku škody, ale-
bo v dôsledku jeho preradenia z pod-
nikania do osobného užívania), v kni-
he dlhodobého majetku sa uvedie
dátum a spôsob vyradenia a zostatko-
vá cena tohto vyradeného drobného
hmotného majetku je daňovým výdav-
kom podľa § 19 ods. 3 písm. b) až d)
zákona o dani z príjmov.

V prípade, že po vyradení drobného
hmotného majetku z dôvodu jeho prera-
denia z podnikania do osobného užíva-
nia daňovník dosiahne príjem z jeho
predaja v období do uplynutia piatich
rokov od jeho vyradenia z obchodného
majetku, potom tento príjem podlieha
dani z príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. c)
zákona o dani z príjmov ako príjem
z predaja hnuteľnej veci. Dňom vyrade-
nia drobného hmotného majetku z ob-
chodného majetku je deň, v ktorom da-
ňovník posledný raz účtoval o tomto
majetku v knihe dlhodobého majetku.

Účtovanie v knihe zásob

Ak sa daňovník rozhodne účtovať ob-
staranie drobného hmotného majetku
v knihe zásob, potom účtuje o ňom ako
o materiáli v knihe zásob a úhradu za
jeho kúpu účtuje v peňažnom denní-
ku ako výdavok vynaložený na do-
siahnutie, zabezpečenie a udržanie
príjmov v členení „zásoby“. Ak da-
ňovník nadobudol drobný hmotný ma-
jetok bezodplatne (darovaním alebo
dedením), potom nie je možné do da-
ňových výdavkov zahrnúť žiadne vý-
davky, aj keď o obstaraní daňovník
účtoval v knihe zásob v ocenení reál-
nou hodnotou.

Daňovník si môže vnútorným predpi-
som účtovnej jednotky určiť prírastky
a úbytky jednotlivých druhov zásob na
priamu spotrebu bezodkladne po ich
obstaraní, pričom takéto prírastky
a úbytky zásob sa v priebehu účtovné-
ho obdobia neúčtujú v knihe zásob.

Po vydaní drobného hmotného majetku
do používania sa o ňom už v knihe zá-
sob neúčtuje. Daňovník je však počas
používania tohto majetku v súvislosti
s dosahovaním zdaniteľných príjmov
povinný evidovať takýto majetok v oso-
bitnej (pomocnej) evidencii (knihe)
majetku, ktorá je potrebná najmä na



Čerpanie údajov pre vyplnenie výkazu o majetku a záväzkoch Úč FO 2-01
(v celých eurách)

MAJETOK
Riadok 01: Dlhodobý nehmotný majetok

Z knihy dlhodobého nehmotného majetku alebo z inventárnych kariet majet-
ku v zostatkových účtovných cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodo-
bý nehmotný majetok v obstarávaní.

Účtovná jednotka nemá náplň pre tento údaj.

Riadok 02: Dlhodobý hmotný majetok

Z knihy dlhodobého hmotného majetku alebo z inventárnych kariet majetku,
v zostatkových účtovných cenách, v tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý
hmotný majetok v obstarávaní.

Zostatková cena majetku v sume 2 180 €

Riadok 03: Dlhodobý finančný majetok

Z knihy finančného majetku alebo z inventárnych kariet v ocenení podľa § 25
zákona o účtovníctve (obstarávacia cena), pri dlhodobých termínovaných
vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných
prostriedkoch na účtoch v bankách, pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú
údaje z knihy pohľadávok.

Účtovná jednotka nemá náplň pre tento údaj.

Riadok 04: Zásoby celkom (súčet riadkov 05 až 07), z toho:

Poznámka: údaje sa vykazujú ako konečné stavy zásob k 31. 12. 2017 overe-
né fyzickou inventúrou. Údaje čerpá z knihy zásob.

Suma 6 250 €

Riadok 05: Materiál

Materiál z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona o účtovníctve.

Neeviduje žiadny zostatok = 0 €

Riadok 06: Tovar

Tovar z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona o účtovníctve.

Eviduje zostatok = 6 250 €

Riadok 07: Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné údaje z kni-
hy zásob

Neeviduje žiadny zostatok = 0 €

Riadok 08: Pohľadávky

Z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona o účtovníctve. Stav pohľa-
dávok k 31. 12. 2017.

Zostatok v knihe pohľadávok vo výške 3 420 €

Riadok 09: Krátkodobý finančný majetok, súčet riadkov 10 až 12,
z toho:

Celková suma 15 520 €

Riadok 10: Peniaze a ceniny a Riadok 11: Účty v bankách

Z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ce-
ninách a prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách a pre-
hľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v ocenení podľa § 25
zákona o účtovníctve, vrátane peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré
sa vykazujú v ocenení referenčným kurzom v deň, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.

Zostatok peniaze a ceniny: 2 320 €

Zostatok na účte v banke: 13 200 €
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účely preukázania opodstatnenosti
daňových výdavkov na opravy,
údržbu, resp. iných výdavkov súvisia-
cich s používaním drobného hmotné-
ho majetku. Až deň vyradenia drob-
ného hmotného majetku z osobitnej
evidencie je dňom, v ktorom daňov-
ník posledný raz účtoval majetok
v účtovníctve v nadväznosti na § 9
ods. 5 zákona o dani z príjmov. Tento
deň je rozhodujúci pre posúdenie
oslobodenia príjmu z predaja hnuteľ-
nej veci.

Daňovník, ktorý vedie evidenciu
podľa § 6 ods. 11 zákona o dani
z príjmov

Tento daňovník je povinný viesť aj evi-
denciu o hmotnom majetku zaradenom
do obchodného majetku, ako aj eviden-
ciu o zásobách. Keďže podľa zákona
o dani z príjmov hmotným majetkom sú
iba samostatné hnuteľné veci, ktoré
majú samostatné technicko-ekonomické
určenie, ktorých vstupná cena je vyššia
ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické
funkcie dlhšie ako jeden rok, obstaraný
drobný hmotný majetok daňovník ne-
eviduje v evidencii hmotného majetku
a zákon o dani z príjmov mu neumožňuje
odpisovanie tohto drobného hmotného
majetku.

Daňovník má možnosť:

– evidovať drobný hmotný majetok
v evidencii zásob, pričom pri jeho
zaradení do používania ho z evi-
dencie zásob vyraďuje,

– drobný hmotný majetok vydať
priamo do používania, resp. pria-
mo ho spotrebovať bez zaevidova-
nia v evidencii zásob.

Ak daňovník, ktorý používa drobný
hmotný majetok po jeho vyradení z evi-
dencie zásob alebo ho zaradil do po-
užívania bez jeho evidovania v eviden-
cii zásob, na účely preukázania
opodstatnenosti výdavkov na opravy,
údržbu a iných výdavkov súvisiacich
s používaním tohto majetku je potreb-
né, aby takýto majetok evidoval v oso-
bitnej evidencii, keďže v rámci daňovej
kontroly je dôkazné bremeno na da-
ňovníkovi. Dňom vyradenia uvedené-
ho majetku z obchodného majetku da-
ňovníka je deň, v ktorom daňovník

Na školení „Účtovná závierka za rok 2017“ s Ing. Martinom Tužinským, PhD.
vám poskytneme praktický návod na to, ako správne zostaviť účtovnú závierku

a poradíme, ako sa vyhnúť najčastejším chybám z minulých účtovných období.



Riadok 12: Ostatný krátkodobý finančný majetok

Z knihy finančného majetku v ocenení podľa § 25 zákona o účtovníctve.

Účtovná jednotka nemá náplň pre tento údaj.

Riadok 13: Priebežné položky (+/-)

Príjem na priebežnú položku 10 200 €, výdaj na priebežnú položku 10 200 €,
zostatok = 0 €

Údaj zisťujeme z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách, ak
je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, v peňažnom denníku v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku
znamienko „+“; ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, v peňažnom denníku v časti „výdaj“, vykáže sa
v tomto riadku znamienko „-“.

Riadok 14: Opravná položka k nadobudnutému majetku (aktíva)

Údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

Účtovná jednotka nemá náplň pre tento údaj.

Riadok 15: Majetok celkom (riadok 01 + riadok 02 + riadok 03 + riadok 04
+ riadok 08 + riadok 09 +/- riadok 13 + riadok 14), t. j. 27 370 €

ZÁVÄZKY
Riadok 16: Rezervy

Zostatok zákonných rezerv tvorených podľa zákona o dani z príjmov z knihy
rezerv.

Účtovná jednotka nemá náplň pre tento údaj.

Riadok 17: Záväzky

Zostatok záväzkov z knihy záväzkov (obchodné, prijaté preddavky, pôžičky,
záväzky na daniach, voči pracovníkom, poisťovniam), v tomto riadku sa vy-
kazuje aj zostatok sociálneho fondu.

Účtovná jednotka eviduje sumu 6 250 €.

Riadok 18: Úvery

Zostatok nesplateného úveru a nesplatených pôžičiek z knihy záväzkov a mí-
nusový zostatok na kontokorentnom účte (bankový účet v mínuse).

Účtovná jednotka nemá náplň pre tento údaj.

Riadok 19: Opravná položka k nadobudnutému majetku (pasívna)

Z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.

Účtovná jednotka nemá náplň pre tento údaj.

Riadok 20: Záväzky celkom súčet (riadky 16 až riadok 19)

Suma 6 250 €

Riadok 21: Rozdiel majetku a záväzkov (riadok 15 - riadok 20)

Suma 21 120 €

Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa údaje
vo Výkaze o majetku a záväzkoch Úč FO 2-01 v stĺpcoch 1 a 3 nevykazujú
(§ 22 ods. 4 postupov účtovania v JÚ).

Účtovným jednotkám odporúčame účtovnú závierku v jednoduchom úč-
tovníctve vyplniť na webovej stránke finančnej správy v časti elektronické
formuláre, keďže tento systém umožňuje aj kontrolu údajov.

Rozšírenie elektronickej komunikácie
Novelou daňového poriadku s účinnosťou od 1. 1. 2018 sa v zákone
č. 563/2009 Z. z. v § 14 ods. 1 písm. a) a písm. d) doplnili ustanovenia o ďal-
šie osoby na elektronickú komunikáciu.
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poslednýkrát uvádzal majetok v tejto
osobitnej evidencii, a to v nadväznosti
na § 9 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
Deň vyradenia drobného hmotného
majetku z osobitnej evidencie je roz-
hodujúci pre posúdenie oslobodenia
príjmu z predaja hnuteľnej veci.

Do daňových výdavkov daňovník
uplatňuje iba obstarávaciu cenu drob-
ného hmotného majetku zaplatenú pri
jeho obstaraní kúpou, a to v tom zda-
ňovacom období, v ktorom bola zapla-
tená. Pri obstaraní drobného hmotné-
ho majetku bezodplatne daňovník
neeviduje žiadny daňový výdavok.

Poznámka:

V prípade bezodplatne nadobudnuté-
ho majetku formou darovania, ak bol
majetok darovaný v súvislosti s výko-
nom činnosti podľa § 6 zákona o dani
z príjmov, takto nadobudnutý majetok
predstavuje u daňovníka nepeňažný
zdaniteľný príjem, ktorý je v súlade
s § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani
z príjmov predmetom dane daňovníka,
a to bez ohľadu na to, či daňovník úč-
tuje v sústave jednoduchého účtovníc-
tva alebo vedie evidenciu podľa § 6
ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Centrum podpory pre dane

september 2017

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
INFORMUJE

Počet pracujúcich dôchodcov stúpa,
za rok sa zvýšil o viac ako 11 tisíc

Možnosť pracovať využíva stále mno-
ho dôchodcov a aj v októbri tohto
roka si privyrábalo celkom 242 623
občanov na dôchodku – starobnom či
invalidnom. Za rok ich tak pribudlo
11 466, pretože pred rokom v októbri
pracovalo spolu 231 157 dôchodcov.

Nárast nastal najmä u poberateľov
starobného dôchodku. Tých v októb-
ri 2017 popri dôchodku pracovalo
145 348, čo je o 6 075 viac ako pred
rokom. Počet pracujúcich invalidných
dôchodcov sa taktiež medziročne zvý-
šil o 5 391 – k dôchodku si v októbri
tohto roka prilepšilo 97 275.

Zdroj: www.socpoist.sk



Novelizované ustanovenia znejú nasledovne:
Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5
finančnej správe má:
� písm. a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty ale-

bo právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, alebo fyzickou
osobou – podnikateľom, registrovanou pre daň z príjmov;

� písm. d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt po-
dľa písmena a).

V prechodných ustanoveniach novely daňového poriadku je ďalej uvedené,
že fyzická osoba – podnikateľ, registrovaná pre daň z príjmov je povinná po-
dľa § 14 v znení účinnom od 1. 1. 2018 postupovať od 1. 7. 2018.
To znamená, že od 1. 1. 2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujú-
cich o:
� právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov,
� od 1. 7. 2018 o fyzické osoby – podnikateľov, registrované pre daň

z príjmov a ich zástupcov.

Formy elektronickej komunikácie
Fyzická alebo právnická osoba môže elektronicky odosielať dokumenty fi-
nančnej správe troma spôsobmi:
� aktivovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP),
� aktivovanou eID kartou (občiansky preukaz s čipom),
� prostredníctvom dohody (dohoda sa uzatvára s daňovým úradom podľa

13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.).

Ing. Ivana Glazelová
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POZNÁMKA
Povinnosť komunikovať elektronicky
od 1. 7. 2018 sa bude týkať fyzických
osôb, ktoré sú podnikateľmi podľa § 2
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchod-
ný zákonník v z. n. p., registrovanými
pre daň z príjmov podľa § 49a záko-
na č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov. Ide o da-
ňové subjekty, ktoré majú príjmy podľa
§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov. Fyzické osoby registrované
pre daň z príjmov iba z dôvodu prená-
jmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 (t. j.
prenájom nie je živnosťou) nebudú po-
vinné komunikovať elektronicky.

NEPREHLIADNITE!
Po 1. 1. 2018 právnické osoby nebudú
mať možnosť s daňovým úradom uza-
tvoriť dohodu. Túto možnosť po novele
daňového poriadku budú mať už len fy-
zické osoby. Avšak dohody uzatvorené
do 31. 12. 2017 budú platné aj po 1. 1.
2018 a je možné pomocou takejto dohody
podpisovať a odosielať dokumenty.

Hľadáte úplné znenie zákona platné k dnešnému dňu?
Nemusíte – je tu pre vás www.zakonypreludi.sk.
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Ostatné

Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností je jednou z fakultatívnych miestnych daní ustanovených
zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), čo znamená, že obec si ju na svojom území môže, ale aj
nemusí zaviesť. Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu obce.

Správcom dane z nehnuteľností je tá obec, na území ktorej sa nehnuteľ-
nosť nachádza. Správca dane všeobecne záväzným nariadením k dani z ne-
hnuteľností zavádza daň z nehnuteľností, ďalej v ňom ustanovuje sadzby dane
z nehnuteľností, hodnoty pôdy, príplatok za ďalšie podlažie stavby, oslobode-
nia alebo zníženia od dane z nehnuteľností. Všeobecne záväzné nariadenie
k dani z nehnuteľností správca dane prijíma s účinnosťou od 1. januára prísluš-
ného zdaňovacieho obdobia. Správca dane nie je povinný všeobecne záväz-
né nariadenie k dani z nehnuteľností prijímať a schvaľovať každoročne.

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z ne-
hnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu
k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, na zmeny skutočností rozho-
dujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, ktoré nastanú v priebehu zdaňo-
vacieho obdobia, sa neprihliada – okrem dvoch výnimiek vzniku daňovej po-
vinnosti v priebehu kalendárneho roku. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti
vydražením vzniká daňová povinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca
po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom, alebo po dni schválenia prí-
klepu súdu. Dedičovi ako novému vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká daňová
povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právo-
platnosti rozhodnutia o dedičstve alebo osvedčenia o dedičstve.

Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie?
Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci tí daňovníci dane z nehnu-
teľností, ktorí v roku 2017 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu,
byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Ďalej aj tá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá sa stala v roku 2017:

a) správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce,

b) nájomcom nehnuteľnosti,

c) užívateľom. Užívateľ nehnuteľnosti je daňovníkom v tom prípade, že nie
je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v tom prípa-
de, že v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach už príslušnému správcovi
dane z nehnuteľností podal priznanie alebo daňové priznanie k dani z nehnu-
teľností (podávalo sa do konca roku 2012). Čiastkové priznanie k dani z ne-
hnuteľností však podávajú aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. 2017 zanikla
daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, čiže tie osoby, ktoré v roku 2017
napr. predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú už nehnuteľnosť v nájme
alebo v správe.

Priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tla-
čive, ktoré vzor je súčasťou opatrenia vydaného Ministerstvom financií Slo-
venskej republiky. Daňovníci ho získajú v listinnej podobe priamo u prísluš-
ného správcu dane z nehnuteľností alebo sú tlačivá zverejňované na stránke
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NEPREHLIADNITE!
Daňovník dane z nehnuteľností prizná-
va svoje nehnuteľnosti podaním pri-
znania k dani z nehnuteľností, k dani
za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
(ďalej len „priznanie“) alebo čiastko-
vým priznaním k niektorej z uvedených
miestnych daní. Je potrebné uviesť, že
nehnuteľnosť môže byť v podielo-
vom spoluvlastníctve viacerých spolu-
vlastníkov alebo bezpodielovom spo-
luvlastníctve manželov.

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spolu-
vlastníctve viacerých daňovníkov, da-
ňovníkom je každý spoluvlastník podľa
výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkov zastupuje jeden z nich
a ostatní ručia za daň do výšky svojho
podielu na dani. V prípade bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov sú da-
ňovníkmi dane z nehnuteľností obaja
manželia, ktorí ručia za daň spoločne
a nerozdielne.

LEGISLATÍVA

Finančný spravodajca 2017 uve-
rejnil:

12. Oznámenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF/017957/
2017-721 o určení vzorov tlačív podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mov v znení neskorších predpisov v sú-
vislosti s príjmami zo závislej činnosti

13. Opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 22. novembra
2017 č. MF/017340/2017-421, ktorým
sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky z 8. de-
cembra 2004 č. MF/11251/ 2004-42,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o hospodárení rozpočtových organizá-
cií a príspevkových organizácií a kto-
rým sa mení výnos Ministerstva finan-
cií Slovenskej republiky z 25. februára
2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu
č. MF/003821/2004-442 v znení ne-
skorších predpisov

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup.
Využite daňovú pohotovosť, viac na www.danovecentrum.sk.



príslušnej obce alebo mesta, v katastri ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
Editovateľné tlačivo (priamo sa dá vyplniť v PC) dane z nehnuteľností je zve-
rejnené na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V priznaní alebo čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť všetky
údaje a svojím podpisom deklarovať správnosť a úplnosť vyplnených údajov.

Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností sa do-
ručuje správcovi dane najneskôr 31. 1. 2018. Po uvedenom termíne hrozí
daňovníkom sankcia, pretože ho bude správca dane považovať za neskoro
podané. V prípade, že daňovník tlačivo zašle poštou, rozhodujúci je dátum
prevzatia zásielky na pošte. Priznanie alebo čiastkové priznanie je možné
zasielať aj elektronicky, a to v tom prípade, že obec poskytuje daňovníkom
elektronické služby.

Daň z nehnuteľností sa člení na tri časti, a to:

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb a

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň
z bytov“).

Pri každej časti dane z nehnuteľností je v zákone definované, kto je daňovní-
kom dane, čo je predmetom dane, ako sa určuje základ dane, ako má správca
dane ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení sadzbu dane a ako sa daň
vypočíta.

A. Daň z pozemkov

1. Daňovník
Daňovníkom dane z pozemkov je v prvom rade vlastník pozemku. Potom je
daňovníkom dane z pozemkov správca pozemku vo vlastníctve štátu, vyš-
šieho územného celku alebo obce zapísaný v katastri nehnuteľností. Da-
ňovníkom dane z pozemkov je aj nájomca, ktorým môže byť len ten, kto splní
podmienky uvedené v zákone. Ide o takého nájomcu, ktorý má pridelené na
obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu alebo má
v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, alebo má
v nájme pozemky fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej boli pridelené na ob-
hospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu, alebo má ná-
jomca nájomný vzťah k pozemku, ktorý trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov
a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností. V prípade takéhoto nájomcu je
potrebné uviesť, že nájomca bude považovaný za daňovníka len v tom prípade,
že budú splnené obidve podmienky dané zákonom (t. j. nájomný vzťah na
dobu päť a viac rokov a nájomca zapísaný v katastri nehnuteľností).

2. Predmet dane z pozemkov
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky,
ktoré sú na účely zákona zoskupené do piatich skupín pozemkov, a to:

1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty,

2. záhrady,

3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,

4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

5. stavebné pozemky.

Pre správne zaradenie pozemku do uvedených skupín je rozhodujúce, ako
je pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností. Kataster nehnuteľností
eviduje osem druhov pozemkov, ktoré sú však na účely zákona zoskupené do
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ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
PRIEMERNÉ CENY POHONNÝCH
LÁTOK V SR (v EUR za 1 l) ZA ROK
2017 PODĽA MESIACOV

Referenčné
obdobie
2016

Názov výrobku

Benzín
natural

95 oktánový

Benzín
natural

98 oktánový
LPG

Motorová
nafta

január 1,313 1,521 0,565 1,169
február 1,324 1,529 0,578 1,169
marec 1,291 1,498 0,576 1,153
apríl 1,308 1,518 0,578 1,152
máj 1,283 1,486 0,580 1,119
jún 1,246 1,451 0,578 1,077
júl 1,245 1,448 0,567 1,072

august 1,258 1,462 0,573 1,088
september 1,291 1,497 0,582 1,115

október 1,266 1,474 0,584 1,140
november 1,311 1,518 0,586 1,172

PRIEMERNÉ CENY POHONNÝCH
LÁTOK V SR V ROKU 2017
(TÝŽDENNÉ) (v EUR za 1 l)

Referenčné
obdobie
2017

Názov výrobku

Benzín
natural

95 oktánový

Benzín
natural

98 oktánový
LPG

Motorová
nafta

1. týždeň 1,312 1,521 0,561 1,179
2. týždeň 1,312 1,522 0,565 1,170
3. týždeň 1,313 1,521 0,566 1,163
4. týždeň 1,315 1,521 0,568 1,164
5. týždeň 1,316 1,522 0,570 1,164
6. týždeň 1,316 1,522 0,579 1,164
7. týždeň 1,331 1,536 0,581 1,173
8. týždeň 1,331 1,537 0,581 1,173
9. týždeň 1,319 1,522 0,579 1,172

10. týždeň 1,307 1,513 0,576 1,169
11. týždeň 1,289 1,493 0,574 1,153
12. týždeň 1,273 1,492 0,574 1,137
13. týždeň 1,268 1,472 0,575 1,132
14. týždeň 1,281 1,493 0,578 1,138
15. týždeň 1,307 1,518 0,578 1,156
16. týždeň 1,331 1,541 0,577 1,169
17. týždeň 1,313 1,519 0,578 1,143
18. týždeň 1,302 1,495 0,580 1,138
19. týždeň 1,279 1,482 0,578 1,114
20. týždeň 1,277 1,483 0,580 1,112
21. týždeň 1,275 1,482 0,581 1,111
22. týždeň 1,267 1,472 0,578 1,103
23. týždeň 1,252 1,458 0,578 1,085
24. týždeň 1,239 1,443 0,579 1,074
25. týždeň 1,235 1,442 0,577 1,063
26. týždeň 1,236 1,441 0,579 1,061
27. týždeň 1,240 1,443 0,578 1,062
28. týždeň 1,242 1,443 0,564 1,072
29. týždeň 1,241 1,442 0,561 1,071
30. týždeň 1,258 1,463 0,563 1,084
31. týždeň 1,260 1,463 0,650 1,085
32. týždeň 1,271 1,475 0,571 1,095
33. týždeň 1,249 1,448 0,580 1,088
34. týždeň 1,242 1,449 0,577 1,086
35. týždeň 1,267 1,475 0,578 1,087
36. týždeň 1,285 1,493 0,576 1,088
37. týždeň 1,310 1,519 0,584 1,119
38. týždeň 1,292 1,499 0,585 1,120
39. týždeň 1,275 1,477 0,584 1,133
40. týždeň 1,265 1,469 0,585 1,139
41. týždeň 1,262 1,468 0,584 1,136
42. týždeň 1,271 1,480 0,583 1,134
43. týždeň 1,267 1,478 0,583 1,151
44. týždeň 1,297 1,508 0,585 1,162
45. týždeň 1,327 1,537 0,586 1,172



piatich skupín. Je potrebné uviesť, že iba stavebné pozemky nie sú evidované
v katastri nehnuteľností, preto je na účely zákona stavebný pozemok priamo
definovaný.

Čo sa týka lesných pozemkov, predmetom dane z pozemkov sú len tie lesné
pozemky, ktoré sú podľa programu starostlivosti o lesy zaradené ako hospo-
dárske lesy. Okrem hospodárskych lesov poznáme aj lesy osobitného určenia
a ochranné lesy, tieto nie sú predmetom dane z pozemkov. To znamená, že ak
osoba vlastní les osobitného určenia alebo ochranný les, tie nie sú predme-
tom dane z pozemkov, preto nie je vlastník takého lesa považovaný na účely
zákona za daňovníka, a teda nepodáva ani priznanie alebo čiastkové prizna-
nie k dani z nehnuteľností.

Za stavebný pozemok sa na účely zákona považuje ten pozemok, na ktorý
bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a za stavebný pozemok sa bude
považovať až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá
je predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov podľa zákona. Ak má však
daňovník vydané stavebné povolenie na prístavbu, nadstavbu alebo staveb-
nú úpravu, potom pozemok nepovažujeme za stavebný pozemok, ale bude sa
zdaňovať podľa toho, ako je pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností.

Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky pod stavbami, pretože sa
zdaňuje stavba v režime dane zo stavieb alebo dane z bytov, ako aj pozemky
alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie (okrem verej-
ných účelových komunikácií) a celoštátne a regionálne železničné dráhy.

3. Základ dane z pozemkov
Základ dane z pozemkov uvádza daňovník v priznaní alebo čiastkovom pri-
znaní k dani z nehnuteľností. Základom dane z pozemkov je hodnota pozem-
ku, ktorá sa vypočíta ako súčin výmery pozemku (tú zistí daňovník podľa lis-
tu vlastníctva) a hodnoty pôdy, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 alebo 2 zákona
alebo je ustanovená správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení, ak
má na to správca dane z nehnuteľností splnomocnenie zo zákona.

4. Sadzba dane z pozemkov
Sadzba, resp. sadzby dane z pozemkov ustanovuje podľa splnomocnenia
v zákone správca dane vo všeobecne záväznom nariadení.

5. Výpočet dane z pozemkov
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane z pozem-
kov na príslušnú skupinu pozemkov. Daňovník si však daň z pozemkov sám
nevypočítava, pretože tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani
z nehnuteľností je zostavené tak, že daňovník len uvedie, aký druh pozemku
vlastní. Daňovník pri predkladaní tlačiva dane z pozemkov podľa príslušnej
prílohy (oddiel II. priznania) len uvedie druh a výmeru pozemku. Samotnú
daň z pozemkov mu správca dane vypočíta v rozhodnutí, ktorým vyrubu-
je daň z nehnuteľností.

B. Daň zo stavieb

1. Daňovník
Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby
vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo obce, alebo nájomca,
ktorý má v nájme stavby spravované Slovenským pozemkovým fondom.
Ak niekto skutočne užíva stavbu a nie je možné zo strany správcu dane
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Referenčné
obdobie
2017

Názov výrobku

Benzín
natural

95 oktánový

Benzín
natural

98 oktánový
LPG

Motorová
nafta

46. týždeň 1,330 1,538 0,586 1,178
47. týždeň 1,302 1,503 0,586 1,174
48. týždeň 1,299 1,503 0,586 1,174

Poznámka: ceny sú zisťované vrátane
spotrebnej dane a DPH

Zdroj: www.statistics.sk

VYBERÁME Z VAŠICH
OTÁZOK

Predaj nehnuteľnosti s oslobode-
ním a úprava odpočítanej dane

S. r. o. je platiteľ DPH a predáva ne-
hnuteľnosť platiteľovi DPH, ktorá je
viac ako 5 rokov od kolaudácie. Na
tejto nehnuteľnosti boli vykonané op-
ravy a technické zhodnotenie. Ak spo-
ločnosť túto budovu predá s oslobode-
ním od DPH podľa § 38 ods. 1 zákona
o DPH, je povinná odviesť daň odpo-
čítanú pri rekonštrukcii, opravách
alebo technickom zhodnotení?
Odpoveď:
Dodanie stavby sa riadi § 38 ods. 1 zá-
kona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty a pre splnenie oslobodenia je
potrebné splniť podmienku, že dodanie
je uskutočnené po piatich rokoch od
prvej kolaudácie stavby alebo jej časti,
na základe ktorej bolo povolené užíva-
nie stavby alebo jej časti alebo po pia-
tich rokoch odo dňa začatia prvého
užívania stavby alebo jej časti.
Kupujúcim je platiteľ dane, preto je
ako príjemca osobou povinnou platiť
daň. Predaj preto môže byť uskutoč-
nený s oslobodením alebo s prenosom
daňovej povinnosti.
V prípade predaja nehnuteľnosti s oslo-
bodením je spoločnosť povinná postu-
povať podľa § 54 zákona o DPH, pre-
tože došlo k zmene účelu pri investič-
nom majetku.
Zmenou účelu použitia investičného
majetku sa rozumie, ak platiteľ inves-
tičný majetok, pri ktorom odpočítal
daň, používa na dodávky tovarov
a služieb bez možnosti odpočítania
dane alebo na dodávky tovarov
a služieb s možnosťou pomerného od-
počítania dane.
V prípade predaja nehnuteľnosti s pre-
nosom daňovej povinnosti podľa § 69

Aj keď ste odborník, niekedy si potrebujete overiť svoj postup.
Využite mzdovú pohotovosť, viac na www.mzdovecentrum.sk.



z nehnuteľností identifikovať vlastníka, správcu alebo nájomcu, potom tento
užívateľ môže byť považovaný za daňovníka dane zo stavieb.

2. Predmet dane zo stavieb
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzem-
ných alebo podzemných podlaží spojených so zemou pevným základom ale-
bo ukotvených pilótami. Na zaradenie stavieb do niektorej z nasledujúcich
skupín, a teda aj na výpočet dane zo stavieb je rozhodujúce, na aký účel sa
stavba k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia využíva.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby v členení na:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu,

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hos-
podárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) samostatne stojace garáže,

e) stavby hromadných garáží,

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace staveb-
níctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane sta-
vieb na vlastnú administratívu,

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a ad-
ministratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou čin-
nosťou,

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

Ak stavba k 1. januáru zdaňovacieho obdobia spĺňa predmet dane zo stavieb
a nevyužíva sa na žiaden účel, zaradí sa ako ostatná stavba podľa písm. i).

Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby s bytmi a nebytovými priestor-
mi v bytovom dome, ďalej stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, zaria-
dení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

3. Základ dane zo stavieb
Výmera zastavanej plochy stavby sa považuje za základ dane zo stavieb, pri-
čom tým treba chápať pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej
časti stavby alebo v prípade stavieb hromadných garáží umiestnených pod
zemou najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby. Prečnievajúca časť strechy
v prípade nadzemnej stavby sa do základu dane zo stavieb nezarátava.

4. Sadzba dane zo stavieb
Sadzba, resp. sadzby dane zo stavieb ustanovuje podľa splnomocnenia v zá-
kone správca dane vo všeobecne záväznom nariadení.

5. Výpočet dane zo stavieb
Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane zo stavieb
podľa účelu využitia stavby, ak ide o stavbu prízemnú a využívanú len na je-
den účel. Ak má však stavba viac podlaží, daň sa vypočíta ako súčin základu
dane (výmera zastavanej plochy stavby v m2) a sadzby dane zo stavieb, ktorá
sa zvyšuje o súčin počtu ďalších podlaží stavby (okrem prízemia) a príplatku
za ďalšie podlažie, ktorý si správca dane ustanovuje vo všeobecne záväznom
nariadení.
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� Príklad č. 1:

Fyzická osoba nadobudla do osobné-
ho vlastníctva v roku 2017 záhradu,
na časti záhrady je umiestnený stĺp
elektrického vedenia.

Údaje potrebné pre výpočet dane
z pozemkov:

a) výmera záhrady – 1 100 m2,

b) výmera časti záhrady so stĺpom el.
vedenia – 48 m2,

c) hodnota záhrady – 12,3456 €/m2,

d) sadzba dane z pozemkov za záhra-
du – 0,75%.

Daň sa vypočíta:

1 100 x 12,3456 = 13 580,16 x 0,75 %
= 101,8512 €

Fyzickej osobe ako daňovníkovi bude
vyrubená daň z pozemkov v sume
101,85 €.

Vyplnené tlačivo k príkladu č. 1 na str. 72

ods. 12 písm. c) zákona o DPH, ak pôj-
de o predaj nehnuteľnosti staršej ako 5
rokov a príjemca je platiteľ DPH, po-
tom sa uskutoční prenos daňovej povin-
nosti na kupujúceho, ak sa tak rozhodne
predávajúci. Zároveň priamo na faktú-
re uvedie informáciu „prenesenie da-
ňovej povinnosti“. V prípade, že si spo-
ločnosť pri kúpe, rekonštrukcii, oprave
alebo technickom zhodnotení odpočíta-
la daň, prenos daňovej povin- nosti ne-
zakladá zmenu účelu pri investičnom
majetku a nie je povinnosť odviesť daň
podľa § 54 zákona o DPH.
Záver:
Pokiaľ sa spoločnosť rozhodne predať
nehnuteľnosť s oslobodením a pri
kúpe, rekonštrukcii, opravách alebo
technickom zhodnotení si odpočítala
daň, je povinná upraviť odpočítanú
daň podľa § 54 zákona o DPH. Úpra-
vu odpočítanej dane spoločnosť vyko-
ná v poslednom zdaňovacom období
kalendárneho roka, v ktorom zmenila
účel použitia investičného majetku.
Ak by sa rozhodla preniesť daňovú po-
vinnosť na príjemcu a pri kúpe, rekon-
štrukcii, opravách alebo technickom
zhodnotení si odpočítala daň, nie je
povinná upraviť odpočítanú daň podľa
§ 54 zákona o DPH. Prenos daňovej
povinnosti nezakladá zmenu účelu in-
vestičného majetku.



Čo sa týka stavby, ktorá sa využíva na viaceré účely, na ktoré správca dane
ustanovil rôzne sadzby dane zo stavieb, daň sa vypočíta ako súčet pomer-
ných častí dane, pričom pomernú časť dane vypočítame ako súčin zastavanej
plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný
účel využitia stavby zvýšený o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za
podlažie. Pomerná časť základu dane zo stavieb sa zistí ako pomer podlaho-
vej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej
podlahovej ploche stavby.
Daňovník si však daň zo stavieb sám nevypočítava, pretože tlačivo prizna-
nia alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností je zostavené tak, že
daňovník len uvedie, na aký účel sa stavba využíva. Daňovník pri predklada-
ní tlačiva dane zo stavieb podľa príslušnej prílohy (oddiel III. priznania) len
uvedie, akú stavbu vlastní (na aký účel ju teda využíva), výmeru zastavanej
plochy stavby, počet ďalších podlaží okrem prízemia (ak je stavba viacpod-
lažná) a ak ide o stavbu, ktorá sa využíva na viaceré účely, daňovník uvádza
aj celkovú výmeru podlahových plôch stavby (do ktorých sa nezapočíta vý-
mera chodieb a schodov) a výmeru podlahových plôch na jednotlivý účel
využitia stavby. Samotnú daň zo stavieb mu správca dane vypočíta a uve-
die v rozhodnutí, ktorým vyrubuje daň z nehnuteľností.

C. Daň z bytov

1. Daňovník
Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo vlastník nebytového prie-
storu v bytovom dome alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo
vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo obce.

2. Predmet dane z bytov
Predmetom dane z bytov sú byty alebo nebytové priestory v bytovom dome,
ktoré nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby. Byto-
vým domom je budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy urče-
ná na bývanie a má viac ako tri byty. Bytový dom má okrem bytov a nebyto-
vých priestorov aj spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu,
ktoré však nie sú predmetom dane z bytov.

3. Základ dane z bytov
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v bytovom dome v m2. Je potrebné uviesť, že pivnica je súčasťou
bytu, preto sa podlahová plocha pivnice zaráta do podlahovej plochy bytu.

4. Sadzba dane z bytov
Sadzba, resp. sadzby dane z bytov za byty a sadzby dane z bytov za nebytové
priestory ustanovuje podľa splnomocnenia v zákone správca dane vo vše-
obecne záväznom nariadení.

5. Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane z bytov (výmera podlahovej
plochy bytu alebo výmera podlahovej plochy nebytového priestoru v bytovom
dome) a sadzby dane z bytov za byt alebo sadzby dane z bytov za nebytový
priestor v bytovom dome. Daňovník si však daň z bytov sám nevypočítava,
pretože tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností je
zostavené tak, že daňovník len uvedie, aký byt alebo nebytový priestor v byto-
vom dome vlastní, poprípade, či sa byt alebo jeho časť využíva na iný účel ako
na bývanie. Daňovník pri predkladaní tlačiva dane z bytov podľa príslušnej
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� Príklad č. 2:

Štvorpodlažnú stavbu nadobudla do
vlastníctva právnická osoba a slúži na
viaceré účely, a to na bývanie, ako reš-
taurácia a v časti stavby sa poskytuje
zdravotná rehabilitácia.
Podľa všeobecne záväzného nariade-
nia je časť stavby slúžiaca na zdravot-
nú rehabilitáciu oslobodená od dane
zo stavieb. PO už príslušnému správ-
covi priznanie k dani z nehnuteľností
v minulých zdaňovacích obdobiach
podávala.
Údaje potrebné pre výpočet dane zo
stavieb:
a) výmera zastavanej plochy stavby –

300 m2,
b) podlahová plocha

na bývanie – 500 m2,
c) podlahová plocha

reštaurácie – 220 m2,
d) podlahová plocha na poskytovanie

zdravotnej rehabilitácie – 300 m2,
e) celková podlahová

plocha – 1 020 m2,
f) sadzby dane zo stavieb sú:

– na bývanie – 1,00 €/m2,
– na podnikanie – 3,50 €/m2,

g) príplatok za podlažie – 0,30 €.
Daň sa vypočíta:
Výmera zastavanej plochy
stavby 300 m2

Celková výmera podlahových
plôch 1 020 m 2

Výmera podlahových plôch
oslobodených od dane 300 m2

Výmera podlahových plôch
na bývanie 500 m2

Výmera podlahových plôch
na podnikanie 220 m2

Počet podlaží okrem prízemia 3
Koeficient oslobodenia
od dane 0,71 = 1 - (300/1 020)
Základ dane 213 = 300 x 0,71
Pomerná časť základu dane
na bývanie 0,49019 = 500/1 020
Pomerná časť základu dane
na podnikanie 0,21568 = 300/1 020
Časť dane na bývanie 198,37989

(213 x 0,49019) x [1,00 +(3 x 0,30)]
Časť dane na podnikanie 202,13529

(213 x 0,21568) x [3,50 +(3 x 0,30)]
Daň na úhradu 400,51 €

Uvítali by ste konkrétnu tému zo mzdovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.



prílohy (oddiel IV. priznania) len uvedie výmeru podlahovej plochy bytu
alebo výmeru podlahovej plochy nebytového priestoru v bytovom dome. Sa-
motnú daň z bytov mu správca dane vypočíta a uvedie v rozhodnutí, kto-
rým vyrubuje daň z nehnuteľností. (Príklady č. 1 až 3)

D. Úľavy na dani z nehnuteľností
Pri dani z nehnuteľností sú v zákone ustanovené tzv. zákonné oslobodenie a fa-
kultatívne úľavy. Je potrebné zdôrazniť, že oslobodenia a zníženia od dane
z nehnuteľností sa vzťahujú na predmet dane z nehnuteľností, t. j. úľavy sa po-
skytujú na pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Zo zákona sú oslobodené nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, ktorá je správ-
com dane z nehnuteľností. Ďalej sú zo zákona oslobodené nehnuteľnosti vo
vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré používajú výsady
a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej
republiky (za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť), nehnuteľnosti vo
vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom slúžiace
na vzdelávanie, vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských
obradov, nehnuteľnosti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo v správe
štátnych vysokých škôl slúžiacich na vzdelávanie a vedeckovýskumné účely,
nehnuteľnosti v správe Slovenskej akadémie vied alebo vo vlastníctve verejnej
výskumnej inštitúcie slúžiace na vedeckovýskumné účely, nehnuteľnosti vo
vlastníctve štátu alebo vyššieho územného celku slúžiace školám (materským,
základným alebo stredným), nehnuteľnosti Slovenského Červeného kríža
a verejne prístupné parky vo vlastníctve zdravotníckeho zariadenia poskytujú-
ceho ústavnú zdravotnú starostlivosť.

Fakultatívne úľavy poskytované správcom dane si ustanovuje obec alebo
mesto vo všeobecne záväznom nariadení k dani z nehnuteľností. Správca
môže ustanoviť len také úľavy, na ktoré ho splnomocňuje zákon, a to podľa
ustanovenia § 17 ods. 2 alebo 3 zákona. Ide vlastne o možnosť obce alebo
mesta ustanoviť si takúto úľavu, čiže to správca dane môže, ale nemusí vo
všeobecne záväznom nariadení zaviesť.

E. Vznik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúce-
ho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správ-
com, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane
z nehnuteľností. Pre daňovníka to znamená, že ak nadobudol nehnuteľnosť
v priebehu roku 2017, správcovi dane z nehnuteľnosti nič v roku 2017 ne-
oznamoval, ale v lehote do 31. januára 2018 podá priznanie alebo čiastkové
priznanie k dani z nehnuteľností.

F. Zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľností.

Ak daňovník predal nehnuteľnosť v decembri 2017 a vklad do katastra nehnuteľ-
ností bude povolený až v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2018 (napr.
14. 3. 2018), na účely zákona sa na celé zdaňovacie obdobie roku 2018 považuje
za daňovníka, správca dane z nehnuteľností mu vyrubí daň rozhodnutím na celé
zdaňovacie obdobie roku 2018. Daňovník podá až do 31. januára 2019 čiastko-
vé priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

Ing. Iveta Ištoková
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Právnickej osobe ako daňovníkovi
bude vyrubená daň zo stavieb v sume
400,51 € (rozhodnutím správca dane
neurčil platenie dane v splátkach, t. j.
daňovník zaplatí daň naraz v lehote
do 15 dní odo dňa nadobudnutia prá-
voplatnosti rozhodnutia o vyrubení
dane zo stavieb).
Vyplnené tlačivo k príkladu č. 2 na str. 74

� Príklad č. 3:

Manželia nadobudli v roku 2017 byt
a nebytový priestor v bytovom dome.
Nebytový priestor slúži ako predaj-
ňa bioproduktov a relaxačné centrum.
Manžel je fyzická osoba staršia ako 65
rokov a obec ustanovila všeobecne zá-
väzným nariadením zníženie dane z by-
tov za byt vo vlastníctve fyzickej osoby
staršej ako 65 rokov o 30 %.
Údaje potrebné pre výpočet dane
z bytov:
a) podlahová plocha bytu – 65,70 m2,
b) podlahová plocha nebytového

priestoru je 210 m2,
c) ročná sadzba dane z bytov za byt –

2,70 €/m2,
d) ročná sadzba dane z bytov za ne-

bytový priestor využívaný ako pre-
dajňa – 4,19 €/ m2.

Daň sa vypočíta:
66 x 2,70 €/m2 = 178,20 € za byt
210 x 4,19 €/m2 = 879,90 € za nebytový

priestor
30 % zníženie dane – za byt 53,46 €

Daň na úhradu 1 004,64 €

Tomu z manželov, ktorý podal pri-
znanie k dani z nehnuteľností, bude
na rok 2018 vyrubená daň z nehnu-
teľností v celkovej sume 1 004,64 €.
Vyplnené tlačivo k príkladu č. 3 na str. 76

� Príklad č. 4:

Daňovník ako vlastník nehnuteľnosti
v priebehu roku 2017 nehnuteľnosť
napr. predal, správcovi dane z nehnu-
teľností v priebehu roku 2017 nič ne-
oznamoval, ale podá čiastkové prizna-
nie k zániku daňovej povinnosti k dani
z nehnuteľností až v roku 2018, a to naj-
neskôr v lehote do 31. januára 2018.
Vyplnené tlačivo k príkladu č. 4 na str. 78
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Uvítali by ste konkrétnu tému z daňovej oblasti?
Pošlite svoj tip na hornikova@pp.sk.
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Právne predpisy v aktuálnom úplnom znení zdarma, bez registrácie
a s jednoduchou obsluhou nájdete na www.zakonypreludi.sk.
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Zamerajte svoju reklamu cielene. Ponúkame nezávislý mediálny priestor.
Kontaktujte nás na inzercia@pp.sk.
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Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.danovecentrum.sk a získajte online prístup
ku všetkým daňovým a účtovným informáciám. Volajte +421 41 70 53 222.
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Z judikatúry SR

Colný delikt – nedodržanie lehoty na predloženie chýbajúcich dokladov
k neúplnému colnému vyhláseniu a nedodržanie podmienok pre dočasné
uskladnenie tovaru

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžf/71/2015 zo dňa 1. 12. 2016

Právny základ:

Nariadenie komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, kto-
rým sa vykonáva Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92,
ktorým sa stanovuje Colný kódex spoločenstva

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(colný zákon) – v znení relevantnom pre prejednáva-
nú vec
� § 70

Colný delikt je konanie alebo opomenutie fyzickej
osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorým
porušila colné predpisy spôsobom podľa § 72 ods. 1.

� § 72 ods. 1 písm. e) bod 5
Colného deliktu alebo colného priestupku sa dopustí
ten, kto nedodrží podmienky, ktoré sú ustanovené na
tovar dočasne uskladnený.

� § 72 ods. 1 písm. u)
Colného deliktu alebo colného priestupku sa dopustí
ten, kto inak poruší colné predpisy.

� § 73
Colný úrad môže za colný delikt uložiť tieto sankcie:
a) pokutu, b) prepadnutie tovaru alebo veci.

� § 74 ods. 1
Za colný delikt možno podľa závažnosti porušenia
colných predpisov uložiť pokutu do 99 581,75 €; ak
ide o colný delikt podľa § 72 ods. 1 písm. o), do 331
939,18 €.

Skutkový stav:

Prvostupňovým rozhodnutím colného úradu bol daňový
subjekt uznaný zodpovedným z dopustenia sa colného
deliktu, ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe,
že nedodržal lehotu – do 12. 10. 2010, určenú prvostup-
ňovým orgánom na oznámenie náležitosti a predloženie
chýbajúcich dokladov k neúplnému colnému vyhláseniu
na prepustenie tovaru – semená repky alebo repky olejnej
s nízkym obsahom kyseliny erukovej, do colného režimu
voľný obeh.

Colný úrad prijal od daňového subjektu úplné colné vyhlá-
senie týkajúce sa vyššie uvedeného tovaru so všetkými do-
kladmi potrebnými na preukázanie skutočností dôležitých
na prepustenie tovaru do colného režimu voľný obeh až
dňa 14. 10. 2011, teda dva dni po uplynutí stanovenej

lehoty, čím žalobca konal v rozpore s čl. 256 bod 1 Naria-
denia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa
vykonáva Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa
ustanovuje Colný kódex spoločenstva.

Daňový subjekt sa mal ďalej dopustiť colného deliktu aj
tým, že nedodržal podmienky stanovené pre dočasné
uskladnenie tovaru, a teda v lehote do 20 dní odo dňa poda-
nia predbežného colného vyhlásenia – nákladného listu
SMGS , t. j. v lehote odo dňa 19. 9. 2011 do 10. 10. 2011 ne-
vykonal všetky formality na pridelenie colne schváleného
určenia alebo použitia, čím konal v rozpore s ust. čl. 49
ods. 1 písm. b) Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým
sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva.

Colný úrad uložil za toto protiprávne konanie daňovému
subjektu pokutu vo výške 800 €, pričom pri určovaní jej
výšky prihliadal na závažnosť protiprávneho stavu. Záro-
veň mu uložil povinnosť uhradiť náklady spojené s pre-
jednaním colného deliktu vo výške 33,19 € podľa § 78
ods. 3 zák. č. 199/2004 Z. z.

Podľa odvolacieho orgánu prvostupňové rozhodnutie bolo
vydané v súlade so zásadou zákonnosti a rozhodnutie
o výške uloženej sankcie je opodstatnené a nevybočuje
z hraníc správneho uváženia, a preto nenašiel žiaden zá-
konný dôvod na zmenu výšky sankcie uloženej prvostup-
ňovým orgánom.

Žaloba – dôvody podania žaloby

Podľa daňového subjektu (žalobcu) pokuta uložená prvo-
stupňovým orgánom nezodpovedá povahe a závažnosti
daného prípadu, a teda tomu, že k porušeniu colných
predpisov so skutočnosťou podania úplného colného vy-
hlásenia po stanovenej lehote, resp. so skutočnosťou ne-
dodržania podmienok pre dočasné uskladnenie predmet-
ného tovaru nedošlo zavinením žalobcu, ale zavinením
špedície a colných deklarantov a taktiež nebola preukáza-
ná až taká miera negatívnych dôsledkov, ktorá by odô-
vodňovala uloženie pokuty vo výške 800 €.

Rozhodnutia označil žalobca za predčasné, nezohľadňu-
júce mieru závažnosti porušenia colných predpisov a pr-
vostupňové rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zása-
dou zákonnosti a rozhodnutie o výške uloženej sankcie je
neopodstatnené a vybočuje z hraníc správneho uváženia.
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Vyskúšajte bezplatné testovanie produktu www.mzdovecentrum.sk a získajte online prístup
ku všetkým mzdovým a personálnym informáciám. Volajte +421 41 70 53 222.



Rovnako je žalobca toho názoru, že príslušný správny or-
gán nedostatočne vyhodnotil všetky okolnosti, ktoré
môžu mať vplyv pre rozhodnutie a taktiež nedostatočne
prihliadol na všetky okolnosti prípadu.

Rozsudok krajského súdu

Podľa názoru krajského súdu colný delikt je založený na ob-
jektívnej zodpovednosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo
právnickej osoby za porušenie colných predpisov spôsob-
mi, ktoré sú uvedené v § 72 ods. 1 colného zákona. Ob-
jektívna zodpovednosť za colný delikt znamená, že pre
správny orgán nie je rozhodujúce zavinenie delikventa,
ale rozhodujúca je len existencia protiprávneho stavu,
ku ktorému došlo spôsobmi uvedenými v zákone, ktorá
bola spôsobená činnosťou alebo nečinnosťou žalobcu.

Colný zákon liberačné dôvody neobsahuje, a preto v posu-
dzovaní zodpovednosti žalobcu za colné delikty správne
orgány nemohli na ne prihliadať. Preto aj námietku žalob-
cu, ktorú uplatňoval počas celého správneho konania, ne-
bolo možné zohľadniť a nemá žiadny právny význam na
posúdenie zodpovednosti žalobcu za colné delikty.

K namietanej výške pokuty poukázal na to, že obidva správ-
ne orgány sa pri jej výške riadili jediným kritériom, ktorý
uvádza colný zákon pre uloženie pokuty, a to závažnosťou
porušenia colných predpisov. Túto závažnosť obidva správ-
ne orgány posúdili na základe vykonaného dokazovania
a po zvážení všetkých okolností prípadu bola uložená
žalobcovi pokuta na dolnej hranici jej zákonného rozpätia.
Závažnosť protiprávneho stavu prvostupňový orgán vo svo-
jom rozhodnutí podrobne odôvodnil – jednak trvaním a ná-
sledkom spočívajúcim v nesplnení povinnosti predložiť úpl-
né colné vyhlásenie v stanovenej lehote a v nedodržaní
podmienok dočasného uskladnenia predmetného tovaru.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako odvolací súd nezistil
dôvod na to, aby sa odchýlil od logických argumentov a re-
levantných právnych záverov spolu so správnou citáciou
dotknutých právnych noriem obsiahnutých v odôvodnení
napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré vytvárajú do-
statočné východiská pre vyslovenie výroku napadnutého
rozsudku.

Žalobca v prvom rade namietal, že k porušeniu colných
predpisov nedošlo jeho zavinením. Podľa názoru Najvyš-
šieho súdu táto námietka nie je spôsobilá spochybniť
správnosť napadnutého rozhodnutia ani rozhodnutia kraj-
ského súdu, a to z dôvodu povahy daňového, resp. colného
konania a zodpovednosti za daňové, resp. colné delikty.

Z vôle zákonodarcu vloženej do obsahu daňových
predpisov nepochybne vyplýva, že celý systém daňové-
ho trestania za správne delikty je postavený na princí-
pe objektívnej zodpovednosti, teda zdôrazňuje zodpo-
vednosť za výsledok. Otázka zavinenia, ktorá sa rieši
najmä v priestupkovom konaní, je v tejto súvislosti

irelevantná, pretože pri konaní o deliktoch sa preuka-
zuje len porušenie právnej povinnosti.

Preto hoci žalobca poukazoval na zavinenie, tak aj v ko-
naní o colnom delikte, ktorého súdny prieskum je pred-
metom v prejednávanej veci, sa uplatňuje objektívna
zodpovednosť a zavinenie nemá právny význam pre po-
súdenie jeho zodpovednosti. Ak teda žalobca porušil col-
né predpisy tým, že nedodržal lehotu ustanovenú na do-
plnenie neúplného colného vyhlásenia na prepustenie
tovaru do colného režimu voľný obeh, resp. nedodržal
podmienky stanovené pre dočasné uskladnenie tovaru,
dopustil sa colného deliktu a za tento výsledok, teda po-
rušenie právnej povinnosti nesie zodpovednosť bez ohľa-
du na to, či toto porušenie nastalo jeho zavinením alebo
zavinením tretej osoby.

Najvyšší súd sa stotožňuje s názorom krajského súdu, že
k zániku, resp. redukcii zodpovednosti za colný delikt
a následnému upusteniu od uloženia zodpovedajúcej
sankcie by mohlo dôjsť len za existencie liberačných
dôvodov stanovených priamo v zákone, podľa ktorého
sa uskutočňuje potrestanie. Colný zákon takéto liberačné
dôvody neobsahuje, a preto prvostupňový orgán ani žalo-
vaný nemohli na ne opri rozhodovaní prihliadať.

Námietka žalobcu týkajúca sa neprimeranosti a výšky
uloženej pokuty rovnako nie je podľa názoru Najvyššieho
súdu dôvodná, a to s ohľadom na uplatnenie správnej úva-
hy v prejednávanej veci, ktorej významnou stránkou sú jej
zákonné limity. Tieto zákonné limity nesmie správny or-
gán prekročiť, v opačnom prípade je možné označiť roz-
hodnutie správneho orgánu za nezákonné. Súd v správnom
súdnictve je oprávnený hodnotiť práve to, či správny orgán
tieto zákonné limity správnej úvahy neprekročil.

V tejto súvislosti odkazuje Najvyšší súd na rozhodnutie
Najvyššieho súdu zo dňa 2. 6. 2011 sp. zn. 8Sžo 163/2010,
kde možno nájsť určité kvalifikačné kritériá posudzujúce
primeranosť uplatnenia správnej úvahy vo vzťahu
k uloženej sankcii za delikt. V zmysle tohto rozhodnutia:
„Ak správny súd zistí, že použitie správnej úvahy vyboči-
lo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom (napr. zákon
neumožňuje použitie správnej úvahy, uložená pokuta
prevyšuje zákonom stanovenú výšku, za spáchaný správ-
ny delikt nemožno uložiť daný druh sankcie a. i.), takéto
rozhodnutie je nezákonné a ako také ho súd zruší. V prí-
pade, že správna úvaha bola použitá zákonným spôso-
bom, avšak správny súd dospel k záveru, že o peňažnej
sankcii malo byť rozhodnuté inak, využije tzv. moderačné
oprávnenie a správnu úvahu nahradí vlastným uvážením.
Treba poznamenať, že správny súd nesmie svojvoľne za-
sahovať do zákonnej správnej úvahy, a preto je moderá-
cia prípustná najmä v prípadoch sankcií, ktoré boli
uložené zjavne neproporcionálne a neprimerane povahe
skutku a jeho dôsledkom.

Ukladanie pokút za správne delikty sa uskutočňuje v rám-
ci úvahy správneho orgánu (diskrečná právomoc),
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zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu, v ktorom
správny orgán v zákonom stanovených limitoch, hrani-
ciach, uplatňuje svoju právomoc a určí výšku sankcie,
pričom použitie správnej úvahy musí byť v súlade so zá-
sadami logického uvažovania a rozhodnutie, ktoré je vý-
sledkom tohto procesu (uváženia), musí byť aj náležite
zdôvodnené.“
Výšku uloženej pokuty prvostupňový orgán odôvodnil
závažnosťou protiprávneho stavu, ktorý je úzko spätý
s jeho trvaním a následkom spočívajúcim v nesplnení si
povinností predložiť úplné colné vyhlásenie v stanovenej
lehote, resp. spočíva v nedodržaní podmienok dočasného
uskladnenia predmetného tovaru. Pri ukladaní výšky po-
kuty prvostupňový orgán taktiež prihliadal na to, že

žalobca už v minulosti porušil colné predpisy, že pred-
metné porušenia nastali konaním žalobcu v rámci colné-
ho konania, ktorého aktérmi boli aj iné subjekty, a taktiež
na to, že vymeraný colný dlh v plnej výške uhradil.

S poukazom na tieto skutočnosti nemožno výšku pokuty
uloženú žalobcovi za ním spáchané colné delikty, pri-
bližujúcu sa dolnej hranici zákonného rozpätia, označiť
za neproporcionálnu a neprimeranú povahe colného de-
liktu, resp. colných deliktov a ich negatívnym dôsled-
kom, ktorým je ohrozenie kontroly riadneho výberu cla
s možným negatívnym dosahom na finančné prostriedky
Európskeho spoločenstva a následnú nutnosť dodatočné-
ho vymerania cla.

Ing. Jaroslava Betáková
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Vyhľadávač DaÚ 2017

Rubrika Názov článku Číslo/strana Príklad/vzor

Daň z príjmov

Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2016 v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti 1/2 6/0

Stravovanie zamestnancov ako daňový výdavok 1/15 16/0

Daňovo neuznané výdavky 1/22 8/0

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2017 2/2 25/0

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2017 2/13 32/0

Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017 3/2 9/0

Vzdelávanie zamestnancov a študentov z daňového pohľadu 3/7 6/0

Opravné a dodatočné daňové priznanie PO 4/2 14/1

Opravné a dodatočné daňové priznanie FO 4/14 2/2

Podiel na zisku a daň z príjmov v roku 2017 4/30 7/0

Základy transferového oceňovania: Uplatnenie pravidiel a definície závislosti 5/2 9/0

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 6/2 5/0

Základy transferového oceňovania v príkladoch: Kontrolovaná transakcia a korešpondujúca úprava základu
dane 7/2 4/0

Daňové a nedaňové výdavky 7/13 2/0

Oddlženie fyzickej osoby z daňového pohľadu 8/2 3/0

Oznamovacia povinnosť po vykonaní korešpondujúcej úpravy základu dane 8/14 1/1

Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 8/19 7/0

Životné minimum od 1. júla 2017 9/2 0/0

Zvýšenie životného minima – vplyv na oblasť zdaňovania príjmov 9/9 6/0

Podnikanie zahraničných podnikateľov na území SR 9/15 12/0

Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania poistného 10/2 14/0

Zrušenie daňovej licencie od roku 2018 10/15 6/0

Príjmy fyzickej osoby nepodliehajúce zdaneniu 10/20 31/0

Navrhované zmeny zákona o dani z príjmov od roku 2018 11/2 1/0

Zavedenie zdaňovania dividend a ostatných príjmov od roku 2017 a spresnenia v novele zákona o dani z príj-
mov 11/13 14/0

Transferové oceňovanie v príkladoch – vybrané problémy dokumentácie o transferovom oceňovaní 11/22 7/0

Daň z pridanej
hodnoty

Priznanie úroku za zadržanie nadmerného odpočtu a jeho výpočet po 1. 1. 2017 1/30 2/0

Zmena kontrolného výkazu k DPH od 1. januára 2017 2/26 2/0

Daňová povinnosť z hľadiska DPH 2/30 22/0

Refakturácia (prefakturovanie) služieb 2/46 14/0

Nadobudnutie tovaru od A po Z 3/22 18/0

Cezhraničné dodávky tovaru a služieb 3/37 28/0

Systém uplatňovania a účtovania DPH v zdravot. zariadeniach a lekárňach 4/42 0/0

Zrušenie registrácie platiteľa DPH 4/8 16/0

Tuzemské samozdanenie – vybrané komodity 5/17 6/0

Úplné znenia daňových predpisov nájdete v časopise ÚZ – úplné znenia. Pre viac informácií
a objednávanie kliknite na www.zakon.sk alebo volajte +421 41 70 53 222.
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Rubrika Názov článku Číslo/strana Príklad/vzor

Daň z pridanej
hodnoty

Odpočítanie DPH zahraničnou osobou registrovanou v SR 6/14 15/0

Služby poskytované cestovnými kanceláriami a agentúrami 7/27 38/0

Refakturácia 8/28 18/0

Nárok na vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte EÚ 9/33 8/0

Prenos daňovej povinnosti v príkladoch 10/36 31/0

Opravné faktúry na účely DPH 11/31 9/0

Podvojné
účtovníctvo

Účtovná závierka mikro účtovných jednotiek za rok 2016 1/35 12/1

Pohľadávky 2/51 14/0

Spoločnosti v konkurze a reštrukturalizácii 4/57 6/0

Prechod účtovnej jednotky na hospodársky rok 5/21 14/0

Zmenky v podvojnom účtovníctve 5/28 6/0

Interný účtovný audit externých vzťahov – pohľadávkové a záväzkové účty 5/36 10/0

Praktické príklady účtovania DPH 6/20 43/0

Dlhopisy 6/54 7/0

Účtovanie zákazkovej výroby u zhotoviteľa 6/59 2/0

Účtovanie a zdaňovanie činnosti fan shopov 6/63 5/0

Interný účtovný audit – transakcie s majetkom v účtovnej jednotke 7/44 9/0

Účtovanie dividend 7/62 0/0

Kalkulácie a ich vplyv na účtovníctvo 8/36 16/0

Vybrané špecifické oblasti oceňovania v účtovníctve 9/44 15/0

Výročná správa účtovnej jednotky 9/62 0/1

Zásoby v sústave podvojného účtovníctva 10/45 24/0

Výročná správa neziskovej organizácie 10/63 0/1

Zmeny v zákone o účtovníctve od januára 2018 11/39 0/0

Účtovanie pohľadávok a preddavkov 11/44 16/0

Jednoduché
účtovníctvo

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2016 1/62 12/1

Prechod medzi rôznymi spôsobmi uplatňovania daňových výdavkov a sústavami účtovania 6/68 6/0

Mzdy a odvody

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2017 2/61 5/0

Odvody na sociálne a zdravotné poistenie od 1. 1. 2017 3/50 0/0

Minimálna mzda v roku 2017, odvody a daňová povinnosť 3/55 0/0

Odvody živnostníka od 1. januára 2017 4/69 1/0

Odmeňovanie zamestnancov za nadčas, sviatok a nočnú prácu pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom
pracovnom čase 8/55 8/0

Študenti a letné brigády – dane a odvody 8/62 2/0

Správa daní
Daňová kontrola – vybrané príklady z praxe 7/65 29/0

Navrhované zmeny daňového poriadku od 1. 1. 2018 a 1. 1. 2019 9/67 6/0

Z judikatúry SR

Neuznané daňové výdavky 2/79 –

Dodanie fotovoltickej elektrárne 3/80 –

Dodanie pohonných látok pre maďarských platiteľov DPH 5/76 –

Nepriznanie odpočtu DPH z materiálu spotrebovaného vo výrobe 6/77 –

Odpočet DPH zo stavebných prác a vedenie povinnej dokumentácie 7/77 –

Nepriznaný odpočet DPH – odpočítanie nenastáva “ex lege” 8/76 –

Neuznané daňové výdavky spojené so sprostredkovaním predaja 9/77 –

Neuznaný odpočet DPH z nákupu PHL 10/76 –

Ostatné

Podpora malého a stredného podnikania 2/66 3/0

Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom e-shopu 3/60 1/0

Daňové kuriozity 3/66 0/0

Zdaňovanie bitcoinov – vybrané problémy 4/75 8/0

Osobný bankrot 5/53 0/0

Dane a hackeri 5/64 0/0

Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach 5/72 0/0

Používanie virtuálnej pokladnice od 1. septembra 2017 8/2017 4/0

Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia 10/68 0/0

Daň z motorových vozidiel + príklad k daňovému priznaniu 11/58 41/2

Plánovací kalendár na rok 2017 1/obálka –

Priemerné ceny pohonných látok v SR 11/57 –

Kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene za október 2017 11/80 –
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