
Dotácie a základ dane z príjmov právnickej osoby

Článok sa zaoberá spôsobom zahrnutia dotácií do základu dane, ako aj ich účtovaním u prijímateľa
v závislosti od toho, za akých okolností sú mu poskytnuté.

Dátum publikácie: 8. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Dotácie možno rozdeliť podľa účelu ich poskytnutia na
dve základné skupiny, a to na investičné dotácie
poskytované na obstaranie hmotného a nehmotného
majetku a na neinvestičné dotácie na hospodársku
činnosť poskytované na krytie bežných prevádzkových
výdavkov (nákladov).
Článok rieši poskytnutie dotácie na obstaranie
hmotného majetku po jeho zaradení do užívania/pred
jeho nákupom, obstaranie hmotného majetku
používaného na prenájom, predaj majetku obstaraného z
dotácie počas doby zahrnovania dotácie do základu
dane a ďalšie variantné situácie.

Vplyv prevádzkovej dotácie na základ dane
Ak účtovná jednotka dostane dotáciu na úhradu nákladov na hospodársku činnosť, aj v tomto prípade
musí zabezpečiť nulový vplyv na výsledok hospodárenia. Uvedené sa zabezpečí účtovaním dotačných
prostriedkov do výnosov v tom účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad.

Na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti sa pri účtovaní dotácie na úhradu nákladov použije
účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech účtu 648 – Ostatné
výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom
sa účtujú kompenzované náklady.

Do základu dane sa dotácia na úhradu prevádzkových nákladov zahŕňa podľa príslušných postupov
účtovania vo vecnom a časovom súlade s účtovaním súvisiacich nákladov (výdavkov), na ktoré bola
dotácia poskytnutá.
Problematika prevádzkových dotácií poskytovaných na podporu bežnej podnikateľskej činnosti je
upravená v § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov tak, že dotácie sú zahrnované do
zdaniteľných príjmov a súčasne náklady, na úhradu ktorých boli dotácie poskytnuté, sú uznanými
daňovými výdavkami. To znamená, že dosah na výslednú daňovú povinnosť pri zúčtovaní prevádzkových
(neinvestičných) dotácií a príspevkov je u príjemcu dotácie neutrálny.

Príklad:

Prevádzková dotácia prijatá až v nasledujúcom roku

Poľnohospodárske družstvo dostalo prísľub na dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup sadeníc v roku
2019 vo výške 5 000 €, dotáciu v tejto výške prijalo až v roku 2020. Náklady vo výške 5 000 € vynaložilo
družstvo už v roku 2019. Ako ovplyvní táto skutočnosť základ dane v roku 2019 a 2020?

Účtovanie:
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 Suma v € MD D

Rok 2019

1. Nárok na dotáciu (po
splnení podmienok) 5 000 346 384

3. Náklady na nákup
sadeníc – prevádzkový
náklad

5 000 501 321

4. Zúčtovanie dotácie v
časovej a vecnej
súvislosti k 31. 12. 2019

5 000 384 648

Rok 2020

5. Príjem dotácie na BÚ 5 000 221 346

V roku 2019 družstvo zaúčtovalo bežné náklady na nákup sadeníc vo výške 5 000 € a nárok na dotáciu
ako výnos vo výške 5 000 €. Zaúčtovaná dotácia vo výške 5 000 € a bežné náklady na nákup sadeníc vo
výške 5 000 € sú súčasťou základu dane, dosah na základ dane je teda neutrálny. V roku 2020 zaúčtuje
družstvo už len prijatie dotácie účtovným zápisom 221/346, ktorý nemá vplyv na výsledok hospodárenia.
 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: 
Dotácie a základ dane z príjmov právnickej osoby:

1. Účtovanie nároku na dotácie
2. Zahrnutie dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného majetku do základu dane:

2.1 Poskytnutie dotácie na obstaranie hmotného majetku po jeho zaradení do
užívania
2.2 Poskytnutie dotácie na obstaranie hmotného majetku skôr, ako sa uskutočnil
jeho nákup
2.3 Poskytnutie dotácie na obstaranie hmotného majetku používaného na
prenájom
2.4 Predaj majetku obstaraného z dotácie počas doby zahrnovania dotácie do
základu dane
2.5 Dotácia poskytnutá na majetok, ktorý je predmetom nepeňažného vkladu
alebo prechádza na právneho nástupcu 

3. Vplyv prevádzkovej dotácie na základ dane
Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Iveta Petrovická

Súvisiace príklady z praxe
Účtovanie dotácie v cudzej mene a kurzový rozdiel
Dotácia poskytnutá v nasledujúcom zdaňovacom období
Účtovanie dotácie na prelome rokov
Dotácia na plochu poskytnutá podnikateľovi
Účtovanie časového rozlíšenia prijatej dotácie
Dotácia na školské ovocie - účtovanie

Č
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Dotácia prijatá SZČO v lesnom hospodárstve
Spolufinancovanie z fondov EÚ
Dotácia SHR v jednoduchom účtovníctve
Záväzok z dotácie vo výkazoch
Poskytovanie dotácie občianskemu združeniu obcou

Súvisiace odborné články
Externé zdroje financovania činnosti organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie
Uplatňovanie investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov obcí a VÚC
2. Nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov
3. Príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
6. Granty z medzinárodných zmlúv (mimovládny a neziskový sektor)
5. Sponzorské v podvojnom účtovníctve

Súvisiace účtovné súvzťažnosti
346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu (2019)
34 – Zúčtovanie daní a dotácií (2019)
347 – Ostatné dotácie (2019)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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