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Vybrané zmeny v zdaňovaní fyzických osôb  
od 1. januára 2021

V  súčasnosti  platný  zákon 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-

mov v z. n. p.  (ďalej  len „ZDP“) 
bol v priebehu roka 2020 niekoľ-
kokrát  novelizovaný.  Aké  boli 
najvýznamnejšie zmeny v zdaňo-
vaní fyzických osôb s účinnosťou 
od 1. 1. 2021  je uvedené v nasle-
dujúcom príspevku.

Spresnenie definície 
mikrodaňovníka

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa za-
vádza nový pojem „mikrodaňov-
ník“, ktorým je v prípade daňov-
níka  fyzickej  osoby,  výlučne  fy-
zická  osoba,  dosahujúca  príjmy 
z podnikania a z inej samostatnej 
zárobkovej  činnosti,  pričom  za 
zdaňovacie obdobie výška týchto 
príjmov (ak účtuje v sústave  jed-
noduchého účtovníctva alebo ve-
die  evidenciu  podľa  §  6  ods.  11 
ZDP) alebo výnosov (ak daňovník 
účtuje  v  sústave  podvojného  úč-
tovníctve)  je maximálne vo výš-
ke sumy stanovenej na účely re-
gistrácie na daň z pridanej hod-
noty, t. j. v súčasnosti 49 790 €.

S  účinnosťou  od  1.  1.  2021  sa 
spresňuje  definícia  mikrodaňov-
níka vo vzťahu k počítaniu sumy 
príjmov  (výnosov),  od  ktorých 
sa odvíja posúdenie, či  je daňov-
ník  mikrodaňovníkom  alebo  nie 
je, a to je doplnením, že ide len 
o zdaniteľné príjmy (výnosy).

Zdaniteľné príjmy sa uvedú vo 
výške, v akej daňovník o nich úč-
tuje v sústave jednoduchého úč-
tovníctva alebo o nich vedie da-
ňovú evidenciu podľa § 6 ods. 10 
alebo 11 ZDP. Uvedené zname-

ná, že do úhrnu týchto zdaniteľ-
ných príjmov pôjdu všetky zda-
niteľné príjmy, a to bez ohľadu 
na skutočnosť, či boli vysporia-
dané daňou vyberanou zrážkou, 
resp. zákon určuje ich postup-
né zahrňovanie do základu dane 
ako napr. pri dotáciách alebo da-
roch súvisiacich s príjmami pod-
ľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

V prípade daňovníka účtujúce-
ho v sústave podvojného účtov-
níctva ide o sumy, o ktorých da-
ňovník účtuje vo výnosoch, t. j. 
na účtoch účtovej skupiny 6 – 
Výnosy.

Za mikrodaňovníka nie je možné 
považovať  daňovníka  –  fyzickú 
osobu, ktorá síce spĺňa podmien-
ku dosiahnutia zdaniteľných príj-
mov (výnosov) do 49 790 €, ale je:

 ● Závislou osobou  podľa  §  2 
písm. n)  až  r) ZDP a  realizuje 
kontrolovanú transakciu za to-
to zdaňovacie obdobie  [kontro-
lovanou transakciou sa na účely 
ZDP rozumie právny vzťah ale-
bo iný obdobný vzťah medzi dvo-
mi alebo viacerými závislými oso-
bami podľa písm. n) a r), pričom 
aspoň jedna z osôb je daňovník 
s príjmami podľa § 6 alebo práv-
nická osoba, ktorá dosahuje zda-
niteľný príjem (výnos) z činnos-
ti alebo z nakladania s majetkom. 
Z kontrolovanej transakcie je vy-
lúčený prenájom, z ktorého ply-
nú príjmy podľa § 6 ods. 3, ak ide 
o nehnuteľnosť nezaradenú do ob-
chodného majetku a nájomcom je 
fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľ-
nosť využíva na osobné účely. Pri 
posudzovaní kontrolovanej tran-
sakcie sa berie do úvahy skutočný 

obsah právneho vzťahu alebo iné-
ho obdobného vzťahu].

 ● Na neho vyhlásený konkurz 
alebo  mu  bol  povolený  splát-
kový kalendár.

 ● Jeho zdaňovacie obdobie krat-
šie ako 12 po sebe nasledu-
júcich kalendárnych mesia-
cov  okrem  daňovníka,  ktorý 
má kratšie zdaňovacie obdobie 
z dôvodu úmrtia.

Ak  daňovník  bude  spĺňať  pod-
mienky určené pre to, aby mohol 
byť  posudzovaný  ako  mikroda-
ňovník bude mať možnosť:

 ● výhodnejšieho  odpisovanie 
hnuteľného majetku,

 ● odpočítania  straty  podľa  §  30 
v plnej výške od základu dane,

 ● jednoduchšej  tvorby  oprav-
ných  položiek  k  nepremlča-
ným pohľadávkam, a to v súla-
de s účtovníctvom.

Úprava v definícii daňovníka 
s obmedzenou daňovou 
povinnosťou

Daňovníkom  s obmedzenou da-
ňovou povinnosťou  (ďalej  len 
„ODP“) v prípade fyzických osôb 
je podľa § 2 písm. e) ZDP fyzická 
osoba,  ktorá  nemá  na  území  SR 
trvalý pobyt, bydlisko a ani sa na 
území SR nezdržuje a fyzická oso-
ba, ktorá sa na území SR obvykle 
zdržiava len na účely štúdia alebo 
liečenia alebo ktorá hranice do SR 
prekračuje denne alebo v dohod-
nutých  časových  obdobiach  len 
na účely výkonu závislej  činnos-
ti, ktorej zdroj je na území SR (tzv. 
„cezhraniční pracovníci“).
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S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa 
v § 2 písm. e) dopĺňa definícia da-
ňovníka s ODP, ktorá znie:
„e)  daňovníkom s obmedzenou da-

ňovou povinnosťou:
1.  fyzická osoba neuvedená v pís-

mene d) prvom bode alebo fy-
zická osoba uvedená v písme-
ne d) prvom bode, ktorá sa 
v dôsledku uplatnenia medzi-
národnej zmluvy považuje za 
daňovníka s neobmedzenou 
daňovou povinnosťou v inom 
zmluvnom štáte,

2.  fyzická osoba uvedená v pís-
mene d) prvom bode, ktorá 
sa na území Slovenskej re-
publiky obvykle zdržiava len 
na účely štúdia alebo lieče-
nia.

Doplnenie bodu 1 v § 2 písm. e) 
vyplýva  z  aplikácie  zmlúv  o  za-
medzení dvojitého zdanenia (ďa-
lej len „zmluva o ZDZ“).

V prípade, ak je fyzická osoba da-
ňovníkom  s  neobmedzenou  da-
ňovou  povinnosťou  (ďalej  len 
„NDP“)  (daňovým  rezidentom) 
na území SR podľa zákona a sú-
časne  daňovým  rezidentom  iné-
ho  zmluvného  štátu  na  základe 
právnych predpisov tohto druhé-
ho štátu, konflikt dvojitej reziden-
cie sa vyrieši v súlade s ustanove-
niami  príslušnej  zmluvy  o  ZDZ, 
obvykle  podľa  článku  4  ods.  2 
alebo  ods.  3. V dôsledku  apliká-
cie  uvedených  ustanovení  mô-
že  SR  stratiť  právo  zdaňovať  ce-
losvetové  príjmy  fyzickej  osoby. 
V danom prípade  takáto  fyzická 
osoba  prestáva  byť  daňovníkom 
s NDP (daňovým rezidentom) na 
území SR a podľa zákona sa stá-
va daňovníkom s ODP (daňovým 
nerezidentom).

Úpravou bodu 2 v § 2 písm. e) sa 
vypúšťa výnimka pre fyzické oso-
by, ktoré denne prekračujú hrani-

ce SR za účelom výkonu závislej 
činnosti v SR a ktoré by za iných 
okolností boli daňovníkmi s NDP 
(daňovými  rezidentmi)  SR  pod-
ľa ZDP. V prípade  konfliktu da-
ňovej rezidencie fyzickej osoby sa 
v  záujme  zamedzenia  dvojitého 
zdanenia  aplikujú  rozhraničova-
cie  kritériá definované v prísluš-
nej zmluve o ZDZ. Cieľom legis-
latívnej úpravy je zabezpečiť, aby 
sa  daňová  rezidencia  fyzických 
osôb, ktoré denne prekračujú hra-
nice do SR za účelom výkonu zá-
vislej  činnosti,  určovala  podľa 
rozhraničovacích  kritérií  v  prís-
lušnej zmluve o ZDZ.

Zrušenie oslobodenia od dane 
13. a 14. platu
V § 5 ods. 7 písm. n) a o) ZDP je 
oslobodená časť mzdy, a to taká, 
ktorá je vyplácaná pri príležitosti 
letných a vianočných dovoleniek, 
čo je tzv. 13. a 14. plat zadefinova-
ný v zákone č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce v z. n. p.

Tieto  inštitúty  poskytnú  zamest-
návateľovi  možnosť,  nie  povin-
nosť,  odmeňovať  zamestnan-
ca  v  mesiaci  jún  (platí  pre  tzv. 
13. mzdu)  a  v mesiaci  december 
(platí  pre  tzv.  14.  mzdu)  okrem 
mzdy  aj  týmto  peňažným  plne-
ním,  pričom  ich  dobrovoľné  po-
skytovanie zamestnávateľmi, kto-
ré je ale daňovo a odvodovo zvý-
hodnené, a  to do zákonom urče-
nej výšky.

Konkrétne 13. plat  je oslobodený 
v § 5 ods. 7 písm. n) ZDP ako su-
ma  peňažného  plnenia  za  prácu 
alebo za plnenie služobných úloh, 
a  to  maximálne  vo  výške  500 € 
v úhrne  od  všetkých  zamestná-
vateľov, a  to po splnení podmie-
nok, že je:

 ● najmenej vo výške 500 € a
 ● pracovnoprávny (štátnozamest
nanecký)  vzťah  zamestnanca 

u tohto zamestnávateľa k 30. 4. 
príslušného kalendárneho roka 
trvá  nepretržite  aspoň  24  me-
siacov.

Do základu dane (čiastkového zá-
kladu dane) sa zahrnie len príjem 
prevyšujúci  sumu,  na  ktorú  sa 
vzťahuje oslobodenie.

14.  plat  je  oslobodený  od  dane 
podľa § 5 ods. 7 písm. o) ako su-
ma  peňažného  plnenia  za  prácu 
alebo za plnenie služobných úloh 
pri  príležitosti  vianočných  sviat-
kov  podľa  osobitných  predpi-
sov  vyplatená  v  termíne  decem-
ber (vianočné sviatky) podľa oso-
bitných  predpisov najviac 500 € 
v úhrne od všetkých zamestnáva-
teľov.

Uvedené plnenie sa však oslobo-
dzuje len za splnenia podmienok, 
že je:

 ● najmenej  vo  výške priemerné-
ho mesačného zárobku (funkč-
ného platu) zamestnanca (§ 134 
Zákonníka  práce,  §  29  ods.  2 
zákona  č.  553/2003 Z.  z.  o  od-
meňovaní  niektorých  zamest-
nancov  pri  výkone  práce  vo 
verejnom záujme  a  o  zmene  a 
doplnení  niektorých  zákonov 
v z. n. p. a § 160 ods. 2 zákona 
č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe 
a  o  zmene  a  doplnení  niekto-
rých zákonov v z. n. p.) a

 ● pracovnoprávny  (štátnoza-
mestnanecký)  vzťah  zamest-
nanca  u  tohto  zamestnávateľa 
k 31. 10. príslušného kalendár-
neho  roka  trvá  nepretržite  as-
poň 48 mesiacov a

 ● za príslušné zdaňovacie obdo-
bie bolo zamestnancovi vypla-
tené peňažné plnenie pri príle-
žitosti  letných  dovoleniek,  na 
ktoré  sa  vzťahuje  oslobodenie 
podľa písmena n).

Do základu dane (čiastkového zá-
kladu dane) sa zahrnie len príjem 
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prevyšujúci  sumu,  na  ktorú  sa 
vzťahuje oslobodenie.

 �Príklad č. 1:
Zamestnávateľ vyplatí v decem-
bri 2020 mzdu pri príležitos-
ti obdobia vianočných dovoleniek 
v sume 800 €, pričom priemerný 
mesačný zárobok zamestnanca je 
1 000 €. Je táto mzda u zamest-
nanca oslobodená od dane?

Nie.  Nárok  na  oslobodenie  ne-
vzniká,  pretože  výška  mzdy  pri 
príležitosti  obdobia  vianočných 
dovoleniek  nedosahuje  priemer-
ný mesačný zárobok zamestnan-
ca.  Do  základu  dane  sa  zahrnie 
suma 800 €.

    

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa ru-
ší oslobodenie peňažného príjmu 
uvedené v § 5 ods. 7 písm. n) a o) 
ZDP,  ktoré  môže  zamestnávateľ 
poskytnúť zamestnancovi za prá-
cu podľa osobitného predpisu pri 
príležitosti obdobia letných dovo-
leniek a vianočných sviatkov. Po-
slednýkrát sa použije oslobodenie 
od dane pri poskytnutí peňažné-
ho príjmu pri príležitosti vianoč-
ných sviatkov, ktoré zamestnáva-
teľ  vyplatí  zamestnancovi  najne-
skôr 31. 12. 2020.

Oslobodenie dotácií
Oslobodenie dotácií v prípade fy-
zických  osôb  je  nastavené  v  §  9 
ZDP,  a  to  v  písmene d),  pod-
ľa ktorého  sú od dane oslobode-
né  plnenia  poskytované  v  rámci 
aktívnej  politiky  trhu  práce  (zá-
kon č. 5/2004 Z. z. o službách za-
mestnanosti a o zmene a doplne-
ní  niektorých  zákonov  v  z.  n.  p. 
– ďalej len „zákon o službách za-
mestnanosti“) okrem platieb pri-
jatých  v  súvislosti  s  výkonom 
činností,  z  ktorých  plynú  príj-
my  z  podnikania  a  z  inej  samo-

statnej  zárobkovej  činnosti  pod-
ľa § 6 ZDP. V rámci aktívnej po-
litiky  trhu  práce  sú  v  nadväz-
nosti  na  §  6  ZDP  poskytované 
podpory a príspevky daňovníko-
vi,  ktorý  dosahuje  príjmy  z  čin-
nosti v poľnohospodárskej výro-
be vrátane hospodárenia v lesoch 
a na vodných plochách podľa zá-
kona  č.  105/1990  Zb.  o  súkrom-
nom podnikaní občanov v z. n. p. 
[§ 6 ods. 1 písm. a) ZDP] a príjmy 
zo živnosti vykonávanej na  zák-
lade  živnostenského  oprávnenia 
[§ 6 ods. 1 písm. b) ZDP].

 �Príklad č. 2:
Fyzická osoba dostala príspevok 
na výkon podnikateľskej činnos-
ti v súlade so zákonom o služ-
bách v zamestnanosti od úradu 
práce na základe uzatvorenej do-
hody. Daňovník uplatňuje príj-
mov výdavky percentom z príj-
mov (paušálne výdavky) podľa 
§ 6 ods. 10 ZDP. Je tento príspe-
vok na začatie vykonáva podnika-
teľskej činnosti oslobodený od da-
ne, alebo ide o zdaniteľný príjem 
fyzickej osoby podnikateľa?

Podľa § 9 ods. 2 písm. d) ZDP sú 
od  dane  oslobodené  plnenia  po-
skytované  v  rámci  aktívnej  po-
litiky  trhu  práce  okrem  platieb 
prijatých v  súvislosti  s výkonom 
činností,  z  ktorých  plynú  príjmy 
podľa § 6 ZDP. Ak daňovník pri-
jal príspevok (dotáciu) v súvislos-
ti  s  výkonom činnosti,  z  ktorých 
plynú príjmy z podnikania alebo 
z inej samostatnej zárobkovej čin-
nosti podľa §  6 ZDP, príjem nie 
je od dane z príjmov oslobodený 
a ide o zdaniteľné príjmy z pod-
nikania.

    

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa v § 9 
ods. 2 písm. d) dopĺňa oslobode-
nie  pre  plnenia  prijaté  daňovní-
kom  dosahujúcim  príjmy  z  čin-

nosti  uvedenej  v  §  6  ods.  1  a  2 
ZDP v rámci aktívnej politiky tr-
hu  práce,  ktoré  boli  vyplácané 
v  rámci  opatrení  riešiacich  po-
moc  podnikateľov  zasiahnutých 
nemožnosťou vykonávania práce 
a  tým  aj  nedosahovania  príjmov 
nielen  svojich  ale  aj  pre  zamest-
nancov z dôvodu pandémie. Uve-
dené oslobodenie sa bude apliko-
vať už pri podaní daňového pri-
znania za rok 2020 podľa § 52zzi 
ods. 2 ZDP.

Navrhovaným  znením  zákona 
sa oslobodzujú od zdanenia pl-
nenia poskytované v rámci ak-
tívnej politiky práce  na  projek-
ty  na  podporu  udržania  pracov-
ných miest a na podporu udrža-
nia  zamestnancov  v  zamestnaní 
v  súvislosti  s  vyhlásením mimo-
riadnej situácie, núdzového stavu 
alebo  výnimočného  stavu  podľa 
§ 54 ods. 1 písm. e) zákona o služ-
bách  zamestnanosti  u  daňovní-
ka,  ktorý  dosahuje  príjmy  pod-
ľa  §  6  ZDP.  V  tejto  súvislosti  sa 
v nadväznosti na zamedzenie ne-
priaznivých  vplyvov  pandémie 
na podnikateľské prostredie v sú-
vislosti  s  ochorením  COVID19 
spôsobeným  korona  vírusom 
 SARSCoV2 oslobodzuje naprí-
klad príjem daňovníka, ktorý 
dosahuje príjmy podľa § 6 a kto-
rý ich príjme ako zamestnávateľ 
na preplatenie miezd svojim za-
mestnancov a zároveň aj ako ná-
hradu za stratu jeho zdaniteľné-
ho príjmu z činnosti. Obdobne sa 
oslobodzuje plnenie poskytova-
né v  rámci  aktívnej politiky prá-
ce na podporu udržania pracov-
ných miest a na podporu udrža-
nia zamestnancov v zamestnaní, 
ak  je  toto  plnenie  vyplácané  za-
mestnávateľovi, ktorý je právnic-
kou osobou.

Konkrétne v rámci plnení posky-
tovaných prostredníctvom aktív-
nej politiky trhu práce podľa § 54 
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ods. 1 písm. e) zákona o službách 
zamestnanosti – t. j. ide o plnenia 
v rámci tzv. „Prvej pomoci“, a to:

 ● opatrenie č. 1  –  príspevok  na 
náhradu  mzdy  zamestnan-
ca  pre  zamestnávateľov,  ktorí 
museli svoju prevádzku zatvo-
riť  alebo  obmedziť  svoju  čin-
nosť  na  základe  rozhodnutia 
ÚVZ SR,

 ● opatrenie č. 2  –  paušálny  prí-
spevok na náhradu straty príj-
mu pre SZČO, ktorí museli za-
tvoriť  svoje  prevádzky  na  zá-
klade  rozhodnutia  ÚVZ  SR 
v  závislosti  od  poklesu  tržieb 
(neskôr naviazané s opatrením 
3B),

 ● opatrenie č. 3 – príspevok pre 
zamestnávateľov,  ktorí  udržia 
pracovné miesta, pričom sa po-
skytuje  v  dvoch  formách,  ako 
opatrenie:
 − 3A – úhrada náhrady mzdy 
zamestnanca najviac v urče-
nej výške,

 − 3B  – paušálny príspevok na 
úhradu  časti  mzdových  ná-
kladov  na  každého  zamest-
nanca v závislosti od pokle-
su tržieb,

 ● opatrenie č. 4 –  príspevok  na 
náhradu  straty  príjmu  zo  zá-
robkovej  činnosti  pre  SZČO 
a  jednoosobové  s.  r.  o.,  ktoré 
nemajú žiaden iný príjem.

V  súvislosti  s  oslobodením  uve-
dených príjmov je potrebné z da-
ňových výdavkov vylúčiť výdav-
ky vynaložené na príjmy nezahŕ-
ňané do základu dane.

Podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP sú 
od dane oslobodené príjmy (plne-
nia  peňažné  aj  nepeňažné,  pod-
pory, príspevky), a to aj podpory 
a príspevky poskytované z pros-
triedkov štátneho rozpočtu,  roz-
počtov  obcí,  vyšších  územných 
celkov a štátnych fondov vrátane 
nepeňažného plnenia okrem pla-
tieb prijatých ako náhrada za stra-

tu príjmu alebo v súvislosti s vý-
konom  činností  podľa  §  5  a  §  6 
ZDP.

Práve z dôvodu zdanenia plnení 
prijatých v  súvislosti  s výkonom 
činností podľa § 5 a § 6 ZDP bo-
la zavedená s účinnosťou od 1. 1. 
2021 výnimka zo zdanenia plne-
ní, ak ide o platby (dotácie) po-
skytované Ministerstvom kul-
túry SR podľa § 2 ods. 1 písm. e) 
zákona č. 299/2020 Z. z. z 22. ok-
tóbra 2020 o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
SR  (ďalej  len  „zákon  č.  299/2020 
Z. z.“). Toto oslobodenie sa apli-
kuje už pri podaní daňového 
priznania za rok 2020.

Zároveň  je  potrebné  upozorniť, 
že  v  nadväznosti  na  definíciu 
daňového  výdavku  uvedeného 
v § 2 písm.  i) ZDP musí prijíma-
teľ takejto platby vylúčiť z daňo-
vých výdavkov všetky výdavky, 
na ktorých úhradu použil platby 
z uvedenej dotácie.

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. e) 
zákona č. 299/2020 Z. z. môže mi-
nisterstvo  kultúry  v  príslušnom 
rozpočtovom  roku  poskytnúť  na 
účely  odstraňovania  následkov 
mimoriadnych udalostí alebo zni-
žovanie negatívnych vplyvov krí-
zovej situácie mimo času vojny a 
vojnového stavu na oblasť kultú-
ry.

Všetky  podmienky,  ktoré  musí 
žiadateľ  o  poskytnutie  tejto  do-
tácie  spĺňať  sú  uvedené  na  we-
bovom  sídle  Ministerstva  kultú-
ry SR.

Vypustenie nezdaniteľnej časti 
základu dane na kúpele
V ustanovení § 11 ods. 12 ZDP je 
uvedená nezdaniteľná časť zákla-
du dane na preukázateľne zapla-
tené úhrady súvisiace s kúpeľnou 
starostlivosťou a s ňou spojenými 

službami  vynaložené  v  prísluš-
nom  zdaňovacom  období  v  prí-
rodných  liečebných  kúpeľoch 
a kúpeľných liečebniach prevádz-
kovaných  na  základe  povolenia 
podľa  §  33  zákona  č.  538/2005 
Z.  z.  o  prírodných  liečivých  vo-
dách,  prírodných  liečebných  kú-
peľoch,  kúpeľných  miestach  a 
prírodných  minerálnych  vodách 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. (ďalej len „zá-
kon  č.  538/2005  Z.  z.“)  v  úhrne 
najviac do výšky 50 € za rok.

Táto  nezdaniteľná  časť  zákla-
du  dane  je  určená  v  ročnej  výš-
ke  50  €  z preukázateľne  zaplate-
ných  úhrad súvisiacich  s  kúpeľ-
nou starostlivosťou a s ňou spoje-
nými službami, pričom daňovník 
si  môže  uplatniť  50  €  z  preuká-
zateľne  zaplatených  úhrad  aj  za 
manželku a 50 € aj za svoje vyži-
vované dieťa (§ 33 ZDP), ak sa tí-
to spolu s ním zúčastnili kúpeľnej 
starostlivosti.

Predmetnú nezdaniteľnú časť zá-
kladu dane  si môže uplatniť  len 
jeden z týchto daňovníkov  pri-
čom,  ak nárok na uplatnenie  tej-
to nezdaniteľnej časti základu da-
ne na dieťa (deti) daňovníka spĺ-
ňa  viac  daňovníkov  a  ak  sa  ne-
dohodnú inak, nezdaniteľná časť 
základu dane  sa uplatňuje v po-
radí  matka,  otec,  iná  oprávnená 
osoba.

V  rámci  tejto  nezdaniteľnej  časti 
možno odpočítať úhradu za stra-
vu,  ubytovanie,  kúpeľné  proce-
dúry, ktoré nie  sú preplácané zo 
zdravotného  poistenia,  pričom 
dĺžka  pobytu  v  kúpeľoch  nie  je 
rozhodujúca.

Nárok na  túto nezdaniteľnú časť 
základu dane  si daňovník uplat-
ní  až  po  skončení  zdaňovacieho 
obdobia, a to na základe preuká-
zateľných dokladov vystavených 
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v  kúpeľnom  zariadení.  V  prípa-
de,  ak doklady neznejú konkrét-
ne  na  daňovníka  uplatňujúceho 
si nezdaniteľnú časť  (alebo man-
želku, manžela alebo vyživované 
dieťa) musí  iným spôsobom pre-
ukázať,  že  využil  uvedené  služ-
by  v  kúpeľnom  zariadení  (napr. 
potvrdenie od poskytovateľa slu-
žieb,  že  služby  spotreboval  uve-
dený daňovník).

V  prípade,  že  daňovník  uplat-
ní  túto  nezdaniteľnú  časť  zákla-
du dane  na manželku  (manžela) 
alebo vyživované dieťa u zamest-
návateľa, predloží mu vyhlásenie 
manželky  (manžela),  resp.  plno-
letého dieťaťa o tom, že táto oso-
ba  si  za  rovnaké  zdaňovacie  ob-
dobie  neuplatňuje  túto  nezdani-
teľnú časť.

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa 
možnosť odpočítania nezdani-
teľnej časti základu dane na pre-
ukázateľne zaplatené úhrady sú-
visiace s kúpeľnou starostlivos-
ťou a s ňou spojenými služba-
mi vypúšťa. Podľa § 52zzi ods. 19 
ZDP  ustanovenie  §  11  ods.  12 
v znení účinnom do 31.  12.  2020 
sa poslednýkrát použije na zní-
ženie základu dane daňovní-
ka za zdaňovacie obdobie roka 
2020. Na účely uplatnenia nezda-
niteľnej časti základu dane podľa 
§ 11 ods. 12 v znení účinnom do 
31. 12. 2020 možno použiť aj pre-
ukázateľne  zaplatenú  úhradu  za 
kúpeľnú starostlivosť v zdaňova-
com období roka 2020, ktorá je re-
alizovaná  v  zdaňovacích  obdo-
biach rokov 2020 a 2021, ak aspoň 
jeden  kalendárny  deň  bola  kú-
peľná  starostlivosť  poskytovaná 
v zdaňovacom období 2020.

Sadzba dane fyzickej osoby pre 
základ dane uvedený v § 4 ZDP
Podľa  §  15  písm.  a)  sa  daň  vy-
počíta  sadzbou dane pre  fyzickú 

osobu  zo základu dane zistené-
ho podľa § 4 ods. 1 písm. a) ZDP 
a je:

 ● 19  %  z  tej  časti  základu  dane, 
ktorá  nepresiahne  176,8náso-
bok  sumy  platného  životného 
minima, t. j. do sumy 37 163,36 € 
vrátane.

 ● 25 %  z  tej  časti  základu  dane, 
ktorá  presiahne  176,8náso-
bok  platného  životného  mini-
ma, t.  j. sumy, ktorá presiahne 
37 163,36 €.

Základ  dane  podľa  §  4  ods.  1 
písm. a) ZDP sa vypočíta ako sú-
čet:

 ● čiastkových  základov  dane 
z  príjmov  zo  závislej  činnosti 
po znížení o nezdaniteľné čas-
ti alebo ich časť a

 ● čiastkových  základov  dane 
z príjmov z prenájmu a z pou-
žitia diela a umeleckého výko-
nu a z ostatných príjmov.

Podľa §  15 písm. a)  sa ďalej daň 
vypočíta sadzbou dane pre fyzic-
kú osobu zo základu dane ziste-
ného podľa § 4 ods. 1 písm. b) 
ZDP  z  príjmov  z  podnikania 
a  z  inej  samostatnej  zárobkovej 
činnosti,  od  ktorého  sa  odpočíta 
daňová strata:

 ● 15 %,  ak  jej  zdaniteľné  príjmy 
(výnosy) z príjmov z podnika-
nia a inej samostatnej zárobko-
vej  činnosti  nepresiahli  sumu 
100 000 €,

 ● 19  %  a  25  %,  ak  jej  zdaniteľ-
né  príjmy  (výnosy)  z  podni-
kania  alebo  z  inej  samostatnej 
zárobkovej  činnosti  presiahli 
za  zdaňovacie  obdobie  výšku 
100  000  €,  pričom  sadzba  da-
ne je:
 − 19 % zo základu dane nepre-
vyšujúceho sumu 37 163,36 € 
a

 − 25 % zo základu dane prevy-
šujúceho 37 163,36 €.

Uvedené rozdelenie výpočtu zák-
ladu dane podľa § 4 ZDP bolo za-
vedené s účinnosťou od 1. 1. 2020, 
a  to  v nadväznosti  na  zavedenie 
nižšej  sadzby dane pre daňovní-
ka, ktorý dosahuje príjmy z pod-
nikania  a  z  inej  samostatnej  zá-
robkovej činnosti.

Základ  dane  podľa  §  4  ods.  1 
písm.  b)  ZDP  sa  určí  z  čiastko-
vých  základov  dane  z  príjmov 
z podnikania a z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti znížený o da-
ňovú  stratu  podľa  §  30 ZDP,  od 
ktorého sa odpočítajú nezdaniteľ-
né  časti  alebo  ich  časť,  ak mal  aj 
čiastkový základ dane z príjmov 
zo závislej činnosti, od ktorých sa 
tieto nezdaniteľné časti uplatňujú 
prednostne.

Postup  prednostného  odpočíta-
nia nezdaniteľnej častí sa upravil 
v § 11 v novom odseku 13 rovna-
ko s účinnosťou od 1. 1. 2020.

Upozornenie: Spôsob výpočtu ne-
zdaniteľných častí uvedený v § 11 
zostáva nezmenený. Zmenený je 
len následný postup odpočítania 
vypočítanej sumy nezdaniteľnej 
časti základu dane od určených 
čiastkových základov dane v prí-
pade, ak má daňovník súbeh čiast-
kového základu dane z príjmov zo 
závislej činnosti a čiastkového zá-
kladu dane z príjmov z podnika-
nia a z inej samostatnej zárobko-
vej činnosti.

V  prípade,  ak  daňovníkove  príj-
my  z  podnikania  a  z  inej  samo-
statnej zárobkovej činnosti nepre-
siahnu 100 000 €, daňovník uplat-
ňuje 15 % sadzbu dane.

Novelou ZDP sa ustanovenie 
spresňuje tak, aby do hranice 
príjmov, od ktorých sa odvíja 
15 % sadzba dane zahrňovali vý-
lučne zdaniteľné príjmy, a to už 
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pri podaní daňového priznania 
za rok 2020.

V prípade, ak by ale daňovníko-
ve  zdaniteľné  príjmy  (výnosy) 
z  podnikania  alebo  z  inej  samo-
statnej  zárobkovej  činnosti  pre-
siahli za zdaňovacie obdobie výš-
ku 100 000 €, jeho sadzba dane sa 
bude vypočítavať rovnako ako to-
mu je v § 4 ods. 1 písm. a) ZDP, 
a  to  progresívnou  sadzbou dane 
vo výške 19 % a 25 % zo základu 
dane (čiastkového základu dane) 
z týchto príjmov avšak za zacho-
vania  nového  princípu  rozdele-
nia výpočtu základu dane podľa 
§ 4 ZDP, t.  j. samostatne sa bude 
posudzovať  progresia  podľa  §  4 
ods.  1 písm.  a) ZDP pre  čiastko-
vé základy dane z príjmov zo zá-
vislej  činnosti, z prenájmu, z po-
užitia  diela  a  umeleckého  výko-
nu  a  ostatných  príjmov  a  samo-
statne  podľa  §  4  ods.  1  písm.  b) 
ZDP z čiastkového základu dane 
z príjmov z podnikania a z inej sa-
mostatnej zárobkovej činnosti.

 �Príklad č. 3:
Daňovník účtujúci v sústave jed-
noduchého účtovníctva dosahu-
je v roku 2021 zdaniteľné príjmy 
z podnikateľskej činnosti vyko-
návanej na základe živnostenské-
ho oprávnenia vo výške 85 000 €. 
Zobral si v roku 2021 aj podni-
kateľský úver v sume 60 000 €. 

Akou sadzbou dane bude prepo-
čítavať svoju daňovú povinnosť?

Vzhľadom  na  novelizované  zne-
nie  ustanovení  ZDP  týkajúcich 
sa určenia hranice pre uplatnenie 
sadzby dane, podľa ktorého sa do 
hranice budú zahrňovať iba zda-
niteľné príjmy,  nebudú  príjmy 
prijaté  ako  úver  zahrňované  do 
zdaniteľných príjmov (príjmy pri-
jaté  z úveru  sú vylúčené z pred-
metu dane podľa § 3 ZDP). Z uve-
dených dôvodov daňovník splnil 
určenú hranicu zdaniteľných príj-
mov pre 15 % sadzbu dane, kto-
rú  si  môže  pri  výpočte  daňovej 
povinnosti  z príjmov zo živnosti 
uplatniť v daňovom priznaní po-
dávanom za zdaňovacie obdobie 
roka 2021.

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa príj-
mová hranica pre možnosť uplat-
nenia  15  %  sadzby  dane  znižu-
je  na  sumu  určenú  osobitným 
predpisom,  ktorým  je  zákon 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v z. n. p. (ďalej  len „zá-
kon o DPH“). To znamená, že len 
daňovník  s  príjmami  podľa  §  6 
ods. 1 a 2 ZDP, ktorého zdaniteľ-
né príjmy v roku (prvýkrát v roku 
2021) nepresiahnu sumu 49 790 €, 
si uplatní pri výpočte čiastkového 
základu dane z príjmov z podni-
kania a z  inej samostatnej zárob-
kovej činnosti zisteného podľa § 4 

ods. 1 písm. b) ZDP, 15 % sadzbu 
dane.

Podľa § 52zzi ods. 23 ZDP sa výš-
ka  zdaniteľných  príjmov  určená 
pre 15 % sadzbu dane nastavená 
v  §  15  v  znení  účinnom od  1.  1. 
2021,  prvýkrát  použije  v  zdaňo-
vacom  období,  ktoré  začína  naj-
skôr 1. januára 2021.

Daňový bonus
S účinnosťou od 1. 7. 2021 sa za-
vádza  možnosť odpočítania 
1,7-ná sobku daňového bonusu 
pre staršie vyživované dieťa ako 
6 rokov, ktoré žije s daňovníkom 
v  domácnosti,  a  to  vyživované 
dieťa až kým nedovŕši 15 rokov.

Poslednýkrát  si  daňovník  mô-
že  uplatniť  takto  zvýšený  daňo-
vý  bonus  za  kalendárny mesiac, 
v  ktorom  dieťa  dovŕši  15  rokov 
veku.  Ak  vyživované  dieťa  do-
vŕšilo 15 rokov, napr. 1. 12. 2021, 
poslednýkrát si daňovník uplatní 
zvýšenú  sumu  daňového  bonu-
su za kalendárny mesiac decem-
ber 2021.

Nárok na daňový bonus vo výš-
ke 1,7-násobku daňového bonu-
su si daňovník môže uplatniť 
prvýkrát za kalendárny mesiac 
júl 2021 a poslednýkrát za kalen-
dárny mesiac december 2021.

Za mesiace január až jún 2021: Suma daňového bonusu
 ● na vyživované dieťa do šiestich rokov veku (dvojnásobok)  46,44 €
 ● na vyživované dieťa nad šesť rokov 23,22 €

Za mesiace júl až december 2021: Suma daňového bonusu
 ● na vyživované dieťa do šiestich rokov veku (dvojnásobok) 46,44 €
 ● na vyživované dieťa nad 6 do 15 rokov (1,7násobok) 39,47 €
 ● na vyživované dieťa nad 15 rokov 23,22 €

 �Príklad č. 4:
Zamestnanec si od januára 2021 uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré 1. 2. 2021 dovŕši 6 rokov. 
V akých sumách mu zamestnávateľ v roku 2021 prizná daňový bonus?
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Zamestnávateľ  tomuto  zamest-
nancovi  uplatní  daňový  bonus 
za mesiace  január a  február 2021 
v  sume  44,44  €,  za  mesiace  ma-
rec až  jún 2021 v sume 23,22 € a 
za mesiace júl až december v su-
me 39,47 €.

    

 �Príklad č. 5:
Zamestnanec si pri splnení všet-
kých ustanovených podmienok 
uplatňuje daňový bonus na vy-
živované dieťa, ktoré študuje a 
sústavne sa pripravuje na bu-
dúce povolanie na vysokej škole. 
Štúdium na vysokej škole riadne 
skončí 5. 7. 2021. V akých sumách 
mu zamestnávateľ v roku 2021 
prizná daňový bonus?

Zamestnávateľ  tomuto  zamest-
nancovi uplatní daňový bonus za 
mesiace január až júl 2021 v sume 
23,22 €.

    

S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa zavá-
dza možnosť odpočítania 1,85ná-
sobku daňového bonusu pre star-
šie vyživované dieťa ako 6 rokov, 
ktoré žije s daňovníkom v domác-
nosti,  a  to  vyživované  dieťa  až 
kým nedovŕši 15 rokov. 

Poslednýkrát  si  daňovník  mô-
že  uplatniť  takto  zvýšený  daňo-
vý  bonus  za  kalendárny mesiac, 
v  ktorom  dieťa  dovŕši  15  rokov 
veku.  Ak  vyživované  dieťa  do-
vŕšilo  15  rokov  napr.  1.  1.  2022, 
poslednýkrát si daňovník uplatní 
zvýšenú sumu daňového bonusu 
za kalendárny mesiac ja nuár 2022. 
Nárok na daňový bonus vo výške 
1,85násobku  daňového  bonusu 
si daňovník môže uplatniť prvý-
krát za kalendárny mesiac január 
2022. Vzhľadom na to, že daňový 
bonus sa k 1. 1. príslušného zda-
ňovacieho  obdobia  zvyšuje  rov-

nakým koeficientom, ako sa zvy-
šuje suma životného minima k 1. 
7. predchádzajúceho zdaňovacie-
ho  obdobia,  suma daňového  bo-
nusu na vyživované dieťa, platná 
od 1. 1. 2020 nie je známa.

Zmeny v povinnostiach 
zamestnávateľa

Uplatnenie nezdaniteľnej časti 
základu dane a daňového bonusu 
u zamestnávateľa
S  účinnosťou  od  1.  1.  2021  platí 
podľa  §  36  ods.  1 ZDP  že,  ak  sa 
zamestnancovi  skončilo  zamest-
nanie, na daňový bonus a nezda-
niteľná časť základu dane na da-
ňovníka  prihliadne  zamestnáva-
teľ  poslednýkrát  za  kalendárny 
mesiac,  v  ktorom  sa  zamestnan-
covi skončilo zamestnanie, ak vo 
vyhlásení  zamestnanec  neuvedie 
inak.

 �Príklad č. 6:
Zamestnanec 5. 1. 2021 skončil 
pracovný pomer u zamestnávate-
ľa A.

Vo  vyhlásení  podľa  §  36  ods.  6 
ZDP  zamestnanec  túto  skutoč-
nosť neuviedol, a preto zamestná-
vateľ v súlade s § 36 ods. 1 ZDP 
v znení účinnom od 1. 1. 2021 po-
slednýkrát  prihliadne  na  nezda-
niteľná časť základu dane na da-
ňovníka  za  január  2021,  t.  j.  ka-
lendárny  mesiac,  v  ktorom  sa 
zamestnancovi  skončilo  zamest-
nanie.

    

Do 31. 12. 2020 nebol v ZDP usta-
novený  posledný  deň  na  uplat-
nenie nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka alebo daňové-
ho  bonusu  pre  zamestnávateľa, 
ak  zamestnanec  skončil  pracov-
ný pomer  a  zmenu  rozhodujúcu 
na  uplatnenie  týchto  výhod  za-

mestnanec  zamestnávateľovi  ne-
oznámil. 

S  účinnosťou  od  1.  1.  2021,  je  to 
upravené  tak,  že  poslednýkrát 
zamestnávateľ uplatní tieto výho-
dy zamestnancovi za kalendárny 
mesiac, v ktorom skončil pracov-
ný  pomer.  Zamestnávateľ  pod-
porne  uplatní  toto  novelizované 
ustanovenia aj na takéto situá cie, 
t.  j.,  ak zamestnanec skončil pra-
covný pomer v roku 2020. Ak by 
zamestnávateľ  týmto  bývalým 
zamestnancom  v  roku  2021  vy-
plácal zdaniteľný príjem zo závis-
lej činnosti, nezdaniteľná časť zá-
kladu  dane  na  daňovníka  alebo 
daňový bonus im už neuplatní.

Ročné zúčtovanie preddavkov 
na daň

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa za-
mestnancovi  umožňuje  požia-
dať  o  ročné  zúčtovanie  ktorého-
koľvek zamestnávateľa, ktorý za-
mestnancovi vyplácal zdaniteľnú 
mzdu počas zdaňovacieho obdo-
bia.

V § 38 ods. 4 ZDP sa s účinnosťou 
od 1. 1. 2021 spresňuje postup vý-
počtu dane prostredníctvom roč-
ného zúčtovania. 

Zamestnávateľ,  ktorý  vykonáva 
zamestnancovi  ročné  zúčtovanie 
a na základe predložených potvr-
dení  o  úhrne  zúčtovaných  a  vy-
platených príjmov zo závislej čin-
nosti  od  všetkých  zamestnávate-
ľov  za  zdaňovacie  obdobie  zistí, 
že  pri  niektorých  príjmoch  za-
mestnanca  neboli  splnené  pod-
mienky  na  oslobodenie,  potom 
o tieto príjmy zvýši úhrnnú sumu 
zdaniteľných príjmov zamestnan-
covi v ročnom zúčtovaní.

Ing. Miroslava Brnová
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Zdaňovacie obdobia pri zrušení a zániku spoločnosti

Legislatívne  zmeny  zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zá-

konník v  z.  n.  p.  (ďalej  len  „Ob-
chodný zákonník“), ktoré s účin-
nosťou  od  1.  10.  2020  odlišne 
upravujú  podmienky  pre  zruše-
nie, neplatnosť a zánik spoločnos-
tí,  vyvolali  aj  zmeny v  zdaňova-
cích obdobiach daňovníkov, kto-
rí  sú  právnickými  osobami. Ako 
treba  postupovať  pri  určovaní 
zdaňovacích  období  podľa  no-
vých  pravidiel  vysvetlíme  v  na-
sledujúcom príspevku.

Zmeny vybraných ustanovení 
Obchodného zákonníka
Zmeny  v  ustanoveniach  vyme-
dzujúcich  zrušenie,  neplatnosť  a 
zánik spoločností  sa do Obchod-
ného zákonníka premietli s účin-
nosťou  od  1.  10.  2020  zákonom 
č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Ob-
chodný zákonník v znení neskor-
ších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Pro-
ces zrušenia a zániku spoločnos-
tí v § 68 Obchodného zákonníka 
z formálnej stránky dostáva nove-
lou nadpis „Zrušenie, neplatnosť 
a zánik spoločnosti“.

Podľa  §  68  ods.  1  Obchodného 
zákonníka  spoločnosť zaniká ku 
dňu výmazu z obchodného re-
gistra,  ak  tento  zákon  neustano-
vuje  inak. V súlade s odsekom 2 
tohto ustanovenia zániku spoloč-
nosti naďalej predchádza jej zru-
šenie:

 ● s likvidáciou alebo
 ● bez likvidácie, avšak len v prí-
pade, ak celé  jej  imanie prešlo 
na  právneho  nástupcu,  alebo 
v prípade, ak po jej zrušení sú-
dom nebol zložený preddavok 
na  likvidáciu  (preddavok  na 

úhradu  odmeny  a  výdavkov 
likvidátora).

V § 68 ods. 3 a 4 Obchodného zá-
konníka je s účinnosťou od 1. 10. 
2020  formálne  osobitne  legisla-
tívne  upravené  tzv.  dobrovoľné 
a nedobrovoľné  zrušenie  spoloč-
ností.

Dôvodmi  dobrovoľného zruše-
nia spoločnosti,  ktoré  sú  vyme-
dzené v § 68 ods. 3 Obchodného 
zákonníka je:

 ● uplynutie  času,  na  ktorý  bola 
spoločnosť založená a

 ● vstup  spoločnosti  do  likvidá-
cie.

Postup  pri  vedení  likvidácie 
upravuje  s  účinnosťou  od  1.  10. 
2020 nové znenie § 70 až § 75k Ob-
chodného zákonníka. Spoločnosť 
po novele nevstupuje do likvidá-
cie dňom jej zrušenia, ale v súla-
de s § 70 ods. 3 Obchodného zá-
konníka  vstupuje do likvidácie 
zápisom likvidátora do obchod-
ného registra. Postup po skonče-
ní likvidácie a s ním súvisiace po-
vinnosti  likvidátora  sú  uvedené 
v § 75j Obchodného zákonníka.

V prípade, ak bola spoločnosť vy-
mazaná  z  obchodného  registra 
bez právneho nástupcu a zistí sa 
majetok  spoločnosti,  ktorý  mal 
byť  predmetom  likvidácie  alebo 
konkurzu, súd rozhodne o naria-
dení  dodatočnej likvidácie  ma-
jetku spoločnosti a vymenuje lik-
vidátora.  Po  rozhodnutí  súdu 
o nariadení dodatočnej likvidácie 
súd zverejní uznesenie o nariade-
ní dodatočnej likvidácie a obnoví 
zápis  spoločnosti  v  obchodnom 
registri. Podľa § 75k Obchodného 
zákonníka  v  znení  účinnom  od 
1.  10.  2020  od  obnovenia  zápisu 

spoločnosti do obchodného regis-
tra sa na právnickú osobu hľadí, 
akoby nezanikla.  Spôsob a pod-
mienky vedenia dodatočnej likvi-
dácie sú uvedené v § 75k Obchod-
ného zákonníka.

Za  nedobrovoľné zrušenie spo-
ločnosti vymedzené v § 68 ods. 4 
Obchodného  zákonníka  je  pova-
žované zrušenie:

 ● na základe rozhodnutia súdu,
 ● ukončením  konkurzného  ko-
nania  z  dôvodu  nedostatku 
majetku alebo ukončením kon-
kurzu, okrem zrušenia konkur-
zu z dôvodu, že tu nie sú pred-
poklady pre konkurz,

 ● z iného dôvodu, ak tak ustano-
ví tento zákon.

Dôvody  pre  zrušenie  spoločnos-
ti na základe rozhodnutia súdu 
sú s účinnosťou od 1. 10. 2020 vy-
medzené v § 68b Obchodného zá-
konníka.  Súd  aj  bez  návrhu  roz-
hodne o zrušení, ak:

 ● zanikli predpoklady ustanove-
né zákonom pre vznik spoloč-
nosti,

 ● orgány spoločnosti nie sú usta-
novené  v  súlade  so  spoločen-
skou zmluvou, zakladateľskou 
zmluvou,  zakladateľskou  listi-
nou, stanovami alebo týmto zá-
konom viac ako tri mesiace,

 ● spoločnosť  nespĺňa  podmien-
ky §  2 ods.  3 Obchodného zá-
konníka,

 ● spoločnosť  poruší  povinnosť 
vytvoriť  alebo  doplniť  rezerv-
ný fond podľa tohto zákona,

 ● je spoločnosť v omeškaní s pl-
nením  povinností  podľa  §  40 
ods. 2 Obchodného zákonníka 
viac ako šesť mesiacov, pričom 
podľa § 40 ods. 2 Obchodného 
zákonníka je spoločnosť povin-
ná uložiť riadnu individuálnu 
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účtovnú závierku a mimoriad-
nu individuálnu účtovnú zá-
vierku do zbierky listín do de-
viatich mesiacov odo dňa jej 
zostavenia,

 ● tak ustanoví tento zákon, alebo 
osobitný predpis.

Konkurzné konanie pre nedo-
statok majetku súd zastaví,  ak 
v  konkurznom  konaní  po  tom, 
čo  ustanovil  dlžníkovi  predbež-
ného  správcu,  zistí,  že  majetok 
dlžníka  nebude  postačovať  ani 
na  úhradu  nákladov  konkurzu. 
Podmienky  a  spôsob  zastavenia 
konkurzného konania pre ne-
dostatok majetku  upravuje  §  20 
zákona  č.  7/2005 Z.  z.  o  konkur-
ze a reštrukturalizácii a o zmene 
a  doplnení  niektorých  zákonov 
v z. n. p. (ďalej len „zákon o kon-
kurze  a  reštrukturalizácii“).  Ak 
súd  zastaví  konkurzné  konanie 
pre  nedostatok  majetku,  účinky 
začatia konkurzného konania za-
nikajú zverejnením oznamu o na-
dobudnutí  právoplatnosti  uzne-
senia  o  zastavení  konkurzného 
konania  pre  nedostatok  majetku 
v Obchodom vestníku.

Ak na majetok dlžníka bol vyhlá-
sený  konkurz,  konkurz sa zru-
šuje uznesením  súdu  o  zrušení 
konkurzu  z  dôvodov  ustanove-
ných v § 102 zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii, pričom uzne-
senie o zrušení konkurzu a ozná-
menie o nadobudnutí právoplat-
nosti  tohto  uznesenia  súd  v  sú-
lade  s  týmto  ustanovením  uve-
rejňuje  v  Obchodnom  vestníku. 
Zverejnením  oznámenia  o  prá-
voplatnosti  uznesenia  o  zrušení 
konkurzu podľa § 102 ods. 5 zá-
kona o konkurze a  reštrukturali-
zácii účinky konkurzu zanikajú.

Povinnosť  súdu  vykonať  aj  bez 
návrhu výmaz spoločnosti, ktorá 
bola  zrušená  právoplatným  roz-
hodnutím  súdu,  je  s  účinnosťou 

od 1. 10. 2020 vymedzená v § 8a 
ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. 
o obchodnom registri a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v z. n. p.  (ďalej  len „zákon o ob-
chodnom registri“). Podľa uvede-
ného ustanovenia  súd  aj  bez  ná-
vrhu vykoná výmaz  spoločnosti, 
ktorá bola zrušená právoplatným 
rozhodnutím súdu o:

 ● zamietnutí návrhu na vyhláse-
nie  konkurzu  pre  nedostatok 
majetku,

 ● zrušení konkurzu z dôvodu, že 
majetok  úpadcu  nepostačuje 
na úhradu výdavkov  a  odme-
nu správcu konkurznej podsta-
ty,

 ● zastavení  konkurzného  kona-
nia pre nedostatok majetku,

 ● zrušení konkurzu pre nedosta-
tok majetku,

 ● zrušení  konkurzu  po  splnení 
konečného rozvrhu výťažku.

Podľa  prechodných  ustanove-
ní k úpravám účinným od 1.  10. 
2020  uvedeným  v  §  768s  ods.  2 
písm.  b) Obchodného  zákonníka 
registrový súd v spolupráci s Mi-
nisterstvom  spravodlivosti  SR 
vymaže z obchodného registra aj 
osoby, ktoré vstúpili do likvidá-
cie pred 1. 10. 2016 a podľa odse-
ku  9  tohto  ustanovenia  sa pred-
pokladá ich úpadok. Ide  o  lik-
vidácie,  v  ktorých  bol  likvidátor 
zapísaný  do  obchodného  regis-
tra do 30. 9. 2020 a ktoré sa v sú-
lade s § 768s ods. 7 Obchodného 
zákonníka  dokončia  podľa  tohto 
zákona v znení účinnom do 30. 9. 
2020. Likvidátor v takýchto likvi-
dáciách je v súlade s § 768s ods. 8 
Obchodného  zákonníka  povinný 
najneskôr  do  31.  12.  2020 uložiť 
do zbierky listín zoznam majet-
ku vyhotovený podľa tohto záko-
na v znení účinnom od 1. 10. 2020, 
a to podľa stavu majetku zistené-
ho do  30.  9.  2020. V  prípade,  ak 
likvidátor  nesplní  túto  povin-
nosť včas, predpokladá sa v súla-

de s § 768s ods. 9 Obchodného zá-
konníka  úpadok  spoločnosti  ale-
bo družstva.

Zmeny v zdaňovacích 
obdobiach

V nadväznosti na zmeny vykona-
né v Obchodnom zákonníku v sú-
vislosti  so  zrušením  a  zánikom 
spoločností  sa  s  účinnosťou  od 
1. 10. 2020 upravujú v § 41 zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) aj zda-
ňovacie obdobia. Zmeny sa týka-
jú ustanovení:

 ● § 41 ods. 8 ZDP,
 ● § 41 ods. 13 ZDP,
 ● § 41 ods. 14 ZDP.

Ustanovenie § 41 ods. 8 ZDP

V ustanovení § 41 ods. 8 ZDP do-
chádza  z  dôvodu  nadbytočnos-
ti k vypusteniu úpravy zdaňova-
cích období, ktoré nasledovali po 
skončení konkurzu v prípade, ak 
sa  začala  likvidácia  alebo  sa  po-
kračovalo v likvidácii. 

Uvedená  zmena  nadväzuje  na 
ustanovenia  §  68  ods.  4  písm.  c) 
a  ods.  6  Obchodného  zákonní-
ka účinného od 1. 10. 2020, pod-
ľa  ktorých  spoločnosť,  ktorá  bo-
la zrušená ukončením konkurzu, 
súd bez zbytočného odkladu vy-
maže z obchodného registra, pri-
čom súd ďalej nezisťuje, či existu-
jú predpoklady na likvidáciu.

Podľa  prechodného   ustanovenia 
k úpravám účinným od 1. 10. 2020 
uvedeného v § 52zzg ods. 1 ZDP 
sa  ustanovenie  §  41  ods.  8  ZDP 
v  znení  účinnom  do  30.  9.  2020 
použije u daňovníka, ak tento po 
skončení konkurzu vstúpil do 
likvidácie najneskôr 30. 9. 2020 
alebo sa u neho pokračuje v lik-
vidácii najneskôr do 30. 9. 2020.
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V § 41 ods. 8 sa s účinnosťou od 
1. 10. 2020 osobitne upravuje ko-
niec zdaňovacích období:

 ● Pri zrušení daňovníka zamiet-
nutím návrhu  na  vyhlásenie 
konkurzu  pre  nedostatok  ma-
jetku.

Zdaňovacie  obdobie  daňovníka, 
ktorý  bol  zrušený  zamietnutím 
návrhu na  vyhlásenie  konkurzu 
pre nedostatok majetku, sa končí 
dňom zamietnutia návrhu na vy-
hlásenie konkurzu pre nedosta-
tok majetku.

Zamietnutie  návrhu  na  vyhláse-
nie konkurzu je inštitút upravený 
v  §  13  ods.  1  zákona  č.  328/1991 
Zb.  o  konkurze  a  vyrovnaní 
v z. n. p. (ďalej len „zákon o kon-
kurze  a  vyrovnaní“),  ktorý  bol 
účinný do 31. 12. 2005. Keďže sú-
časne platný zákon č. 7/2005 Z. z. 
o  konkurze  a  reštrukturalizá-
cii,  ktorý nahradil predtým plat-
ný zákon o konkurze a vyrovna-
ní, v § 206 ustanovuje, že konania 
o návrhu na vyhlásenie konkurzu 
alebo o návrhu na povolenie vy-
rovnania  začaté  dôjdením  návr-
hu na súd do 31. 12. 2005 sa aj na-
ďalej  spravujú  doterajšími  pred-
pismi,  v  tomto prípade môže  ísť 
len o návrhy doručené na súd do 
konca roka 2005.

V  súlade  s  §  13  ods.  1  zákona 
o konkurze a vyrovnaní súd mô-
že zamietnuť návrh na vyhlásenie 
konkurzu najmä vtedy, ak dlžník 
nemá  žiadny  majetok  alebo  dis-
ponuje len takým majetkom, kto-
rého  hodnota  nepresahuje  mini-
málne  náklady  na  konkurz.  Súd 
môže  rozhodnúť  rovnako  aj  vte-
dy, pokiaľ dlžník vlastní majetok 
určitej  hodnoty,  pričom  z  úsud-
ku  súdu vyplýva,  že  tento maje-
tok  je  zrejme  nepredajný.  Podľa 
§ 5 zákona o konkurze a vyrovna-
ní  podmienkou  vyhlásenia  kon-

kurzu je, aby dlžník mal majetok 
postačujúci aspoň na úhradu trov 
konania.  Uznesenie  o  zamietnu-
tí  návrhu  na  vyhlásenie  konkur-
zu pre nedostatok majetku sa do-
ručuje navrhovateľovi a dlžníko-
vi  a  zverejňuje  sa  v Obchodnom 
vestníku.  Ak  je  dlžník  zapísaný 
v  obchodnom  registri,  oznámi 
súd  zamietnutie  návrhu  na  vy-
hlásenie  konkurzu  pre  nedosta-
tok majetku súdu, ktorý obchod-
ný register vedie. Registrový súd 
v súlade s § 8a ods. 1 písm. a) zá-
kona o obchodnom registri účin-
nom od 1. 10. 2020 aj bez návrhu 
vykoná  výmaz  spoločnosti  z  ob-
chodného registra.

Ak  súd  zamietne  návrh  na  vy-
hlásenie  konkurzu  pre  nedosta-
tok  majetku,  zdaňovacie  obdo-
bie  daňovníka,  ktorý  bol  takým-
to zamietnutím návrhu na vyhlá-
senie konkurzu zrušený, sa končí 
dňom zamietnutia návrhu na vy-
hlásenie  konkurzu  pre  nedosta-
tok  majetku.  Daňové priznanie 
za posledné za zdaňovacie obdo-
bie podáva v lehote do troch ka-
lendárnych mesiacov po uplynu-
tí  zdaňovacieho obdobia posled-
ný štatutárny orgán alebo člen 
štatutárneho orgánu zapísaný 
v obchodnom registri pred výma-
zom daňovníka z obchodného re-
gistra. V lehote na podanie daňo-
vého priznania je povinný daň aj 
zaplatiť. Na účely podania daňo-
vého priznania  je daňovník pod-
ľa  §  49  ods.  11 ZDP povinný ku 
koncu zdaňovacieho obdobia zo-
staviť účtovnú závierku.

 ● Pri  zrušení daňovníka zasta-
vením konkurzného konania 
pre nedostatok majetku.

Pri  zrušení  daňovníka  zastave-
ním  konkurzného  konania  pre 
nedostatok  majetku  sa  zdaňova-
cie  obdobie  končí  dňom zverej-
nenia oznamu o nadobudnutí 

právoplatnosti uznesenia  o  za-
stavení konkurzného konania 
pre nedostatok majetku v Ob-
chodnom vestníku.

Podmienky  a  spôsob  zastavenia 
konkurzného  konania  pre  nedo-
statok  majetku  vymedzuje  §  20 
zákona o konkurze a reštruktura-
lizácii, predpoklady pre zrušenie 
spoločnosti  na  základe  rozhod-
nutia súdu sú vymedzené v § 68 
ods.  4  písm.  c)  Obchodného  zá-
konníka.

V súlade s § 20 zákona o konkur-
ze a reštrukturalizácii o návrhu na 
vyhlásenie  konkurzu  (podanom 
veriteľom,  dlžníkom,  likvidáto-
rom)  rozhodne  súd  v  konkurz-
nom konaní. Súd v konkurznom 
konaní  ustanoví  predbežného 
správcu  vždy,  keď  má  pochyb-
nosti o majetnosti dlžníka. Ak súd 
v konkurznom konaní po tom, čo 
ustanovil dlžníkovi predbežného 
správcu, zistí, že majetok dlžníka 
nebude postačovať ani na úhradu 
nákladov  konkurzu,  konkurzné 
konanie  pre  nedostatok  majetku 
zastaví. Účinky začatia  konkurz-
ného  konania  zanikajú  až  zve-
rejnením  oznamu  o  nadobudnu-
tí právoplatnosti uznesenia o za-
stavení konkurzného konania pre 
nedostatok  majetku  v  Obchod-
nom vestníku.

Podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchod-
ného  zákonníka  sa  spoločnosť 
ukončením  konkurzného  kona-
nia z dôvodu nedostatku majetku 
zrušuje. V súlade s § 68 ods. 6 Ob-
chodného zákonníka a v nadväz-
nosti na § 8a ods. 1 písm. c) záko-
na o obchodnom registri súd zru-
šenú  spoločnosť  bez  zbytočného 
odkladu  vymaže  z  obchodného 
registra.

Účtovná  jednotka  je  povinná 
v súlade s § 16 ods. 4 písm. f) zá-
kona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
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tve  v  z.  n.  p.  (ďalej  len  „zákon 
o účtovníctve“) v znení účinnom 
od 1. 10. 2020 ku dňu zverejnenia 
oznamu o nadobudnutí právo-
platnosti uznesenia o zastavení 
konkurzného konania pre nedo-
statok majetku uzavrieť účtovné 
knihy a v súlade s § 17 ods. 5 zá-
kona  o  účtovníctve  zostaviť úč-
tovnú závierku.

Daňové priznanie za zdaňovacie 
obdobie,  ktoré  sa  skončí dňom 
zverejnenia oznamu o nadobud-
nutí právoplatnosti uznesenia 
o  zastavení  konkurzného  kona-
nia pre nedostatok majetku v Ob-
chodnom vestníku je povinný po-
dať  v  lehote do troch kalendár-
nych mesiacov po uplynutí zda-
ňovacieho  obdobia  posledný 
štatutárny orgán alebo člen šta-
tutárneho orgánu zapísaný v ob-
chodnom registri pred výmazom 
daňovníka  z  obchodného  regis-
tra. V lehote na podanie daňové-
ho priznania je povinný daň aj za-
platiť.

 �Príklad č. 1:

Na návrh veriteľa začalo voči spo-
ločnosti konkurzné konanie zve-
rejnením uznesenia v Obchod-
nom vestníku dňa 31. 8. 2020. 
Dňa 6. 11. 2020 bolo v Obchod-
nom vestníku zverejnené oznáme-
nie, že okresný súd rozhodol o za-
stavení konkurzného konania voči 
spoločnosti z dôvodu nedostatku 
majetku. Dňa 5. 12. 2020 Ob-
chodný vestník uverejnil oznam 
o zastavení konkurzného konania 
pre nedostatok majetku s uvede-
ním dátumu o nadobudnutí prá-
voplatnosti uznesenia dňa 23. 11. 
2020. Aké zdaňovacie obdobie má 
spoločnosť?

Zdaňovacie  obdobie  spoločnos-
ti  zrušenej  zastavením  konkurz-
ného konania pre nedostatok ma-
jetku v uvedenom prípade začína 

1. 1. 2020 a končí dňom zverejne-
nia  oznamu  o  nadobudnutí  prá-
voplatnosti  uznesenia  o  zastave-
ní  konkurzného  konania  pre  ne-
dostatok  majetku  v  Obchodnom 
vestníku, t. j. 5. 12. 2020.

    

 �Príklad č. 2:
Na návrh veriteľa začalo vo-
či spoločnosti konkurzné kona-
nie zverejnením uznesenia v Ob-
chodnom vestníku dňa 3. 2. 2020. 
Dňa 5. 4. 2020 bolo v Obchod-
nom vestníku zverejnené oznáme-
nie, že okresný súd rozhodol o za-
stavení konkurzného konania voči 
spoločnosti z dôvodu nedostatku 
majetku. Dňa 6. 5. 2020 Obchod-
ný vestník uverejnil oznam o za-
stavení konkurzného konania 
pre nedostatok majetku s uvede-
ním dátumu o nadobudnutí prá-
voplatnosti uznesenia dňa 22. 4. 
2020.

Keďže ZDP v znení do 30. 9. 2020 
osobitne  nevymedzuje  ukonče-
nie zdaňovacieho obdobia daňov-
níka  zrušeného  zastavením  kon-
kurzného  konania  pre  nedosta-
tok majetku,  je pri  jeho určovaní 
potrebné  postupovať  analogic-
ky podľa § 41 ods. 9 ZDP v znení 
účinnom do 30. 9. 2020. V takom-
to prípade sa zdaňovacie obdobie 
daňovníka zrušeného zastavením 
konkurzného  konania  pre  nedo-
statok  majetku  začína  1.  1.  2020 
a  končí  dňom  predchádzajúcim 
dňu nadobudnutiu právoplatnos-
ti uznesenia o zastavení konkurz-
ného konania pre nedostatok ma-
jetku dlžníka, t. j. 21. 4. 2020.

    

Ustanovenie § 41 ods. 13 ZDP
Do § 41 ZDP sa dopĺňa nový od-
sek 13 o určení zdaňovacieho ob-
dobia, ak bolo vydané rozhodnu-
tie o zrušení daňovníka a zverej-

nené  oznámenie o predpoklade 
úpadku spoločnosti alebo  druž-
stva  a nebol podaný návrh na 
ustanovenie likvidátora spolu so 
zloženým  preddavkom  a  nebol 
ani podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu na majetok daňovníka. 
V  uvedených  prípadoch  sa  zda-
ňovacie obdobie končí dňom vý-
mazu daňovníka z obchodného 
registra.

V  súvislosti  s  uvedenou  legisla-
tívnou zmenou ZDP odkazuje na 
§ 68 a § 68b Obchodného zákon-
níka  vymedzujúce  predpoklady 
pre  zrušenie  spoločnosti  na  zák-
lade rozhodnutia súdu a súčasne 
odkazuje  na  ustanovenia  §  309d 
až § 309h zákona č. 161/2015 Z. z. 
Civilný  mimosporový  poriadok 
v  z.  n.  p.  (ďalej  len  „Civilný mi-
mosporový poriadok“) upravujú-
ce postup pri rozhodovaní o zru-
šení  spoločnosti  a  predpoklade 
úpadku spoločnosti.

V súlade s § 309d a 309e Civilné-
ho mimosporového poriadku, ak 
spoločnosť neosvedčí odstránenie 
dôvodu, pre ktorý sa začalo kona-
nie o zrušení spoločnosti, súd po 
márnom  uplynutí  lehoty  na  od-
stránenie  dôvodu  pre  zrušenie 
spoločnosti  rozhodne  o  zrušení 
spoločnosti. V súlade s § 309f až 
§ 309h Civilného mimosporového 
poriadku sa predpokladá, že spo-
ločnosť je v úpadku, ak do 90 dní 
od  zverejnenia  oznámenia  súdu 
o  zrušení  spoločnosti  v Obchod-
nom  vestníku  nevstúpi  do  likvi-
dácie pričom,  ak do  šiestich me-
siacov od zverejnenia tohto ozná-
menia  v  Obchodnom  vestníku 
nebude podaný návrh na ustano-
venie  likvidátora, osvedčené zlo-
ženie preddavku na jeho odmenu 
a náhradu výdavkov alebo nebu-
de  podaný  návrh  na  vyhlásenie 
konkurzu na majetok spoločnosti, 
táto  spoločnosť  bude  vymazaná 
z obchodného registra. Povinnosť 
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súdu  vymazať  spoločnosť  z  ob-
chodného  registra  v  tomto  prí-
pade  upravuje  §  8a  ods.  2  záko-
na  o  obchodnom  registri.  Potvr-
denie o vykonaní výmazu a výpis 
z obchodného registra pri výma-
ze spoločnosti sa nevydáva.

Zdaňovacie  obdobie  takejto  spo-
ločnosti  sa  skončí  dňom výma-
zu spoločnosti z obchodného re-
gistra.  Daňové  priznanie  za  to-
to  posledné  zdaňovacie  obdo-
bie je povinný podať v lehote do 
troch kalendárnych mesiacov po 
uplynutí  zdaňovacieho  obdobia 
posledný štatutárny orgán alebo 
člen štatutárneho orgánu zapí-
saný v obchodnom registri pred 
výmazom  daňovníka  z  obchod-
ného  registra. V  lehote na poda-
nie daňového priznania je povin-
ný daň aj zaplatiť.

Účtovná  jednotka  je  súčasne 
povinná  v  súlade  s  §  16  ods.  4 
písm.  g)  zákona  o  účtovníctve 
v  znení  účinnom  od  1.  10.  2020 
ku dňu výmazu účtovnej  jednot-
ky z obchodného registra, ak bo-
lo  vydané  rozhodnutie  o  zruše-
ní účtovnej jednotky a zverejnené 
oznámenie o predpoklade úpad-
ku účtovnej jednotky a nebol po-
daný návrh na ustanovenie likvi-
dátora  spolu  so  zloženým  pred-
davkom  a  nebol  ani  podaný  ná-
vrh  na  vyhlásenie  konkurzu  na 
majetok  účtovnej  jednotky  pod-
ľa § 309d až § 309h Civilného mi-
mosporového poriadku, uzavrieť 
účtovné knihy  a v  súlade  s  § 17 
ods.  5  zákona  o  účtovníctve  zo-
staviť účtovnú závierku.

 �Príklad č. 3:

Súd uverejnil dňa 5. 2. 2021 
v Obchodnom vestníku oznáme-
nie o predpoklade úpadku spo-
ločnosti. Do šiestich mesiacov od 
zverejnenia tohto oznámenia ne-
bol podaný návrh na ustanovenie 

likvidátora ani návrh na vyhláse-
nie konkurzu, preto súd dňa 31. 
8. 2021 spoločnosť vymazal z ob-
chodného registra. Kedy dochádza 
k skončeniu zdaňovacieho obdobia 
spoločnosti?

Keďže  do  šiestich  mesiacov  od 
uverejnenia oznámenia o predpo-
klade  úpadku  spoločnosti  v  Ob-
chodnom  vestníku  nebol  poda-
ný návrh na ustanovenie likvidá-
tora a nebolo osvedčené zloženie 
preddavku, nebol tiež podaný ani 
návrh na vyhlásenie konkurzu na 
majetok  spoločnosti,  a  teda  súd 
spoločnosť  vymazal  dňa  31.  8. 
2021 z obchodného registra, zda-
ňovacie obdobie tejto spoločnosti 
sa končí 31. 8. 2021.

    

Ustanovenie § 41 ods. 14 ZDP
Do  §  41  ZDP  sa  dopĺňa  aj  nový 
odsek 14, ktorý upravuje začiatok 
a ukončenie zdaňovacieho obdo-
bia v prípade, ak bola spoločnos-
ti  nariadená  dodatočná likvidá-
cia  v  súlade  s  §  75k  Obchodné-
ho zákonníka. V takomto prípade 
sa  zdaňovacie  obdobie  daňovní-
ka začína dňom obnovenia zá-
pisu spoločnosti  alebo  druž-
stva v obchodnom registri a kon-
čí sa dňom výmazu daňovníka 
z obchodného  registra z dôvodu 
skončenia dodatočnej likvidácie.

Podľa § 75k Obchodného zákon-
níka  k  dodatočnej  likvidácii  do-
chádza,  ak  bola  spoločnosť  vy-
mazaná  z  obchodného  registra 
bez právneho nástupcu a násled-
ne  sa  zistí  majetok  spoločnosti, 
ktorý  mal  byť  predmetom  likvi-
dácie alebo konkurzu. Súd v tom-
to prípade na návrh osoby, ktorá 
osvedčí právny záujem na naria-
dení  dodatočnej  likvidácie,  roz-
hodne o nariadení dodatočnej lik-
vidácie.  Osoba,  ktorá  navrhuje 
dodatočnú likvidáciu,  je povinná 

zložiť  preddavok  na  likvidáciu, 
inak súd konanie zastaví. Ak súd 
rozhodne  o  nariadení  dodatoč-
nej  likvidácie, zverejní uznesenie 
o  jej  nariadení  a  zároveň  obnoví 
zápis  spoločnosti  v  obchodnom 
registri, a to v rozsahu údajov za-
písaných  do  jej  výmazu  s  dopl-
nením údajov o nariadenej doda-
točnej likvidácie a údajov o usta-
novenom  likvidátorovi.  Po  dobu 
dodatočnej  likvidácie  sa používa 
obchodné meno spoločnosti s do-
datkom „v dodatočnej likvidácii“.

Daňové priznanie  za  zdaňova-
cie  obdobie,  ktoré  začína dňom 
obnovenia zápisu spoločnos-
ti v obchodnom registri a končí 
sa dňom jej výmazu z obchodné-
ho registra, je povinný podať v le-
hote do troch kalendárnych me-
siacov po uplynutí zdaňovacieho 
obdobia posledný štatutárny or-
gán alebo člen štatutárneho or-
gánu zapísaný v  obchodnom  re-
gistri  pred  výmazom  daňovníka 
z  obchodného  registra.  V  lehote 
na  podanie  daňového  priznania 
je povinný daň aj zaplatiť.

V  súlade  s  §  16  ods.  7  zákona 
o  účtovníctve  v  znení  účinnom 
od 1. 10. 2020 a v nadväznosti na 
§  75k Obchodného  zákonníka  sa 
v  prípade  nariadenia  dodatočnej 
likvidácie  začína  účtovné obdo-
bie  dňom  obnovenia  zápisu  úč-
tovnej jednotky v obchodnom re-
gistri  a  končí  sa  dňom  výmazu 
účtovnej  jednotky  z  obchodného 
registra  z  dôvodu  skončenia  do-
datočnej likvidácie.

Podľa  prechodného   ustanovenia 
k  úpravám  účinným  od  1.  10. 
2020 uvedeného v § 52zzg ods. 2 
ZDP sa ustanovenie § 41 ods. 14 
ZDP použije na daňovníka, ktoré-
mu bola nariadená dodatočná lik-
vidácia po 30. 9. 2020.
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 �Príklad č. 4:

Spoločnosť vstúpila do likvidá-
cie 16. 11. 2016, ktorá sa skonči-
la 30. 4. 2020. Spoločnosť poda-
la za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 
2020 do 30. 4. 2020 daňové pri-
znanie. Dňa 2. 6. 2020 bola spo-
ločnosť vymazaná z obchodné-
ho registra. Súd na návrh osoby, 
ktorá osvedčila právny záujem na 
nariadení dodatočnej likvidácie 
z dôvodu zistenia majetku, kto-
rý mal byť predmetom likvidá-
cie, rozhodol o nariadení dodatoč-
nej likvidácie majetku spoločnosti 
a ustanovil likvidátora. Súd dňa 
10. 10. 2020 obnovil zápis spoloč-
nosti v obchodnom registri. Do-
datočná likvidácia bola ukončená 
15. 12. 2020, pričom súd vymazal 
spoločnosť z obchodného registra 
dňa 31. 12. 2020. Aké zdaňovacie 
obdobie má daňovník?

Zdaňovacie  obdobie  spoločnos-
ti,  ktorej  bola  súdom  nariadená 
dodatočná  likvidácia,  sa  začína 
dňom  obnovenia  zápisu  spoloč-
nosti  v  obchodnom  registri,  t.  j. 
10. 10. 2020 a končí dňom výma-
zu  spoločnosti  z  obchodného  re-
gistra, t. j. 31. 12. 2020.

Ak by však dodatočná likvidácia 
bola súdom nariadená pred 1. 10. 
2020,  daňovníkovi  nevzniká  sa-
mostatné  zdaňovacie  obdobie  a 
po  ukončení  dodatočnej  likvidá-
cie,  tak  nemá  povinnosť  podať 
daňové priznanie.

    

Zistenie základu dane

Ustanovenie  §  14  ods.  2  ZDP 
v  znení  účinnom  do  30.  9.  2020 
stanovuje postup pri zisťovaní zá-
kladu dane daňovníkov, ktorí  sa 
zrušujú s likvidáciou, na ktorých 
bol vyhlásený konkurz a ktorí sa 
zrušujú  zamietnutím  návrhu  na 
vyhlásenie  konkurzu  pre  nedo-

statok  majetku.  Základom  dane 
takýchto daňovníkov je výsledok 
hospodárenia  upravený  podľa 
§ 17 ZDP, pričom zistený základ 
dane sa počas týchto zdaňovacích 
období neznižuje o odpočet daňo-
vej straty. Ak zdaňovacie obdobie 
je dlhšie ako kalendárny rok ale-
bo  presahuje  koniec  kalendárne-
ho  roka,  celkový  základ dane  sa 
rovná súčtu základov dane vypo-
čítaných  za  jednotlivé  kalendár-
ne roky alebo obdobie kratšie ako 
kalendárny rok. Tento základ da-
ne sa určí z výsledku hospodáre-
nia  vykázaného v priebežnej  úč-
tovnej  závierke  zostavenej  ku 
koncu každého kalendárneho ro-
ka, ktorý je súčasťou zdaňovacie-
ho obdobia počas likvidácie alebo 
konkurzu.

S účinnosťou od 1. 10. 2020 sa do 
§ 14 ods. 2 ZDP dopĺňa, že spôso-
bom uvedeným v  tomto  ustano-
vení sa bude zisťovať základ dane 
aj u daňovníkov:

 ● ktorí  sa  zrušujú  zastavením 
konkurzného  konania  pre  ne-
dostatok majetku,

 ● ktorí  sa  zrušujú  rozhodnutím 
súdu  o  výmaze  spoločnosti, 
alebo

 ● ktorým  bola  nariadená  doda-
točná likvidácia.

 �Príklad č. 5:

Dňa 5. 11. 2020 súd rozhodol 
na návrh osoby, ktorá osvedči-
la právny záujem na nariadení 
dodatočnej likvidácie z dôvodu 
zistenia majetku, ktorý mal byť 
predmetom likvidácie, o nariade-
ní dodatočnej likvidácie majetku 
spoločnosti a ustanovil likvidáto-
ra. Dňa 20. 11. 2020 súd obnovil 
zápis spoločnosti v obchodnom re-
gistri. Dodatočná likvidácia bola 
ukončená 15. 2. 2021, pričom súd 
vymazal spoločnosť z obchodné-
ho registra dňa 28. 2. 2020. Akým 
spôsobom zistí spoločnosť zák-

lad dane za zdaňovacie obdobie od 
20. 11. 2020 do 15. 2. 2021?

Keďže  súčasťou  zdaňovacieho 
obdobia  spoločnosti,  ktorej  bola 
súdom nariadená  dodatočná  lik-
vidácia,  sú dva kalendárne roky, 
základ dane za zdaňovacie obdo-
bie od 20. 11. 2020 do 28. 2. 2021 
sa  zistí  ako  súčet  základov dane 
vypočítaných za rok 2020 a za rok 
2021. Základ dane za obdobie od 
20. 11. 2020 do 31. 12. 2020 sa určí 
z výsledku hospodárenia zistené-
ho  z  priebežnej  účtovnej  závier-
ky zostavenej k 31. 12. 2020 a zák-
lad dane za obdobie od 1. 1. 2021 
do 28. 2. 2021 sa určí z výsledku 
hospodárenia  zisteného  z  prie-
bežnej  účtovnej  závierky  zosta-
venej k 28. 2. 2021. Celkový zák-
lad dane sa určí ako súčet zákla-
dov dane zistených k 31. 12. 2020 
a k 28. 2. 2021.

    

Podávanie daňového priznania

Osoby,  ktoré  sú  v  prípade  zru-
šenia a zániku daňovníka povin-
né za príslušné zdaňovacie obdo-
bie  podať  daňové  priznanie  vy-
medzuje § 49 ods. 13 ZDP účinný 
od 1.  10.  2020. Podľa  tohto usta-
novenia daňové priznania za zda-
ňovacie obdobia upravené v § 41 
ods. 8, 13 a 14 ZDP, tak  ako  už 
bolo uvedené, podáva v lehote do 
troch  kalendárnych mesiacov  po 
uplynutí  zdaňovacieho  obdobia 
posledný štatutárny orgán alebo 
člen štatutárneho orgánu zapí-
saný  v  obchodnom  registri  pred 
výmazom  daňovníka  z  obchod-
ného  registra,  oprávnený konať 
za daňovníka v rozsahu zapísa-
nom v obchodnom registri pred 
výmazom daňovníka z obchod-
ného registra a v lehote na poda-
nie daňového priznania je povin-
ný daň aj zaplatiť.
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Pre  úplnosť  treba  tiež  uviesť,  že 
v nadväznosti na prechodné usta-
novenia  k  úpravám  Obchodné-
ho  zákonníka  účinným od  1.  10. 
2020  sa  v  §  52zzg  ods.  3  ZDP 
ustanovuje  koniec zdaňovacie-
ho obdobia pri zrušení daňov-
níka bez likvidácie  z  dôvodov 
podľa § 768s ods. 2 písm. b) a c) 
a ods. 9 Obchodného zákonníka, 
ktorým  je deň výmazu daňovní-
ka z obchodného registra. Aj  za 
toto  zdaňovacie  obdobie  podá-
va daňové priznanie v lehote do 
troch  kalendárnych mesiacov  po 
uplynutí  zdaňovacieho  obdobia 
posledný štatutárny orgán alebo 

člen štatutárneho orgánu zapísa-
ný v obchodnom registri pred vý-
mazom  daňovníka  z  obchodné-
ho  registra,  oprávnený  konať  za 
daňovníka  v  rozsahu  zapísanom 
v obchodnom registri pred výma-
zom daňovníka z obchodného re-
gistra a v lehote na podanie daňo-
vého priznania je povinný daň aj 
zaplatiť.

Poznámka: Podľa § 768s ods. 2 
písm. b) a c) a ods. 9 Obchodného 
zákonníka registrový súd vymaže 
z obchodného registra osoby, kto-
ré vstúpili do likvidácie pred 1. 10. 

2016 a podľa odseku 9 sa predpo-
kladá ich úpadok a osoby, ktoré si 
nesplnili povinnosť premeny me-
novitej hodnoty vkladov a meno-
vitej hodnoty základného imania 
zo slovenskej meny na euro pod-
ľa osobitných predpisov ani do 
1. 12. 2020. Úpadok spoločnosti sa 
predpokladá, ak likvidátor podľa 
§ 768s ods. 9 Obchodného zákon-
níka nesplní včas povinnosť uložiť 
do zbierky listín zoznam majetku 
v súlade s § 768s ods. 8 Obchod-
ného zákonníka.

Ing. Lucia Vanková

DAŇ Z PRIDANEJ HoDNoTY

Osobitná úprava uplatňovania DPH  
pri použitom tovare v roku 2020

Na obchodovanie  s použitým 
tovarom sa po splnení pod-

mienok  uplatňuje  osobitný  re-
žim zdaňovania podľa § 66 záko-
na č. 222/2004 Z. z. o dani z pri-
danej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba 
„zákon o DPH“), ktorý je založe-
ný na zdanení tzv. „marže“, resp. 
„prirážky“  obchodníka  (platite
ľa  dane).  Táto  osobitná  úprava 
uplatňovania  dane  predstavu-
je  zjednodušený  režim  zdaňova-
nia,  pri  ktorom  sa  daň  neodvá-
dza z celkovej predajnej ceny to-
varu, ale iba z kladného rozdielu 
medzi predajnou a kúpnou cenou 
to varu.

Tovary, na ktoré sa vzťahuje 
osobitná úprava uplatňovania 
dane
Osobitnú  úpravu  uplatňovania 
dane  je možné použiť  iba na to-
vary vymedzené v § 66 ods. 1 zá-
kona o DPH, ktoré boli predajom 

opätovne zavedené  do  obchod-
ného  reťazca (ďalej  iba  „tovar“), 
a to:

 ● umelecké diela  (obrazy,  foto-
grafie,  rytiny,  tapisérie,  sochy 
a pod.) a zberateľské predme-
ty  (zberateľské  predmety  zoo-
logickej  a  botanickej  hodnoty, 
poštové známky a poštové ce-
niny  a  pod.)  uvedené  v  prílo-
he č. 5,

 ● starožitnosti  (predmety  iné 
ako umelecké diela a zberateľ-
ské predmety,  ktoré  sú  staršie 
ako 100 rokov),

 ● použitý tovar (hnuteľný hmot-
ný  majetok,  ktorý  je vhodný 
na ďalšie použitie v nezme-
nenom stave alebo po oprave, 
iný ako umelecké diela, zbera-
teľské  predmety,  starožitnosti, 
drahé kovy a drahé kamene).

Poznámka: Osobitná úprava uplat-
ňovania dane podľa § 66 zákona 
o DPH sa nevzťahuje na obcho-

dovanie s drahými kameňmi 
a drahými kovmi a na doda-
nie nových dopravných pros-
triedkov podľa § 11 ods. 12 záko-
na o DPH z tuzemska do iného 
členského štátu.

V zákone o DPH nie sú taxatív-
ne vymedzené druhy  hnuteľné-
ho hmotného majetku,  ktoré po-
važujeme za použitý tovar. Patrí 
sem napríklad oblečenie, elektro-
nika,  knihy,  nábytok  a  iné pred-
mety, ktoré sú bežne predmetom 
opätovného  predaja  (pokiaľ  ne-
spĺňajú  parametre  umeleckých 
diel, starožitností a zberateľských 
predmetov). Za použitý tovar po-
važujeme  aj ojazdené dopravné 
prostriedky a živé zvieratá.

Poznámka: Osobitná úprava uplat-
ňovania dane sa nevzťahuje auto-
maticky na všetok použitý tovar a 
použiť ju nemôže každý platiteľ, 
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aj keď tovar spĺňa status použité-
ho tovaru. Musia byť splnené pod-
mienky jej použitia uvedené v § 66 
ods. 2 zákona o DPH (t. j. je po-
trebné sledovať postavenie dodá-
vateľa, resp. režim, v akom bol po-
užitý tovar dodaný) a platiteľ da-
ne musí spĺňať status tzv. obchod-
níka.

Za  predaj  použitého  tovaru  sa 
podľa  §  66  ods.  1 písm.  e)  záko-
na  o DPH považuje  aj  odovzda-
nie  použitého  tovaru  nájomco-
vi  na  základe  nájomnej  zmluvy 
s dojednaným právom kúpy pre-
najatej  veci  (finančný  prenájom), 
pri ktorom bez zbytočného odkla-
du po ukončení doby nájmu má 
prejsť vlastnícke právo k predme-
tu  nájmu  z  prenajímateľa  na  ná-
jomcu.

Primárnym  účelom  osobitného 
režimu  uplatňovania  dane  pri 
predaji  použitého  tovaru  je  naj-
mä  zamedzenie  dvojitého  zda-
nenia  tohto  druhu  tovaru,  ktorý 
sa  opätovne  predáva.  Výhodou 
vyplývajúcou  zo  samotnej  pod-
staty úpravy  je, že použitý  tovar 
sa zdaní len raz,  pri  jeho  prvot-
nom predaji. Pri opätovnom do-
daní  (predaji)  použitého  tovaru 
obchodníkom sa po splnení pod-
mienok uvedených v § 66 zákona 
o DPH zdaňuje  iba zisková pri-
rážka (marža).  To  znamená  niž-
šiu cenu pre kupujúceho aj nižšiu 
daň  pre  predávajúceho  (obchod-
níka) v porovnaní s bežným reži-
mom zdaňovania.

Nevýhodou  osobitného  režimu 
uplatňovania dane pri predaji po-
užitého tovaru je:

 ● nemožnosť odpočtu dane  za-
hrnutej  v  marži  obchodníka 
v prípade, že ide o kupujúceho, 
ktorý je platiteľom dane,

 ● z pohľadu obchodníka je s oso-
bitnou  úpravou  spojené  rizi-

ko neoprávneného uplatňo-
vania osobitnej úpravy podľa 
§  66  zákona  o DPH  zo strany 
jeho dodávateľov,  na  základe 
ktorého potom obchodník  tiež 
neoprávnene  uplatní  osobitnú 
úpravu zdaňovania,

 ● riziko umelého navýšenia ob-
starávacej ceny  použitého  to-
varu  s  cieľom  minimalizovať 
maržu a tým aj odvedenú daň,

 ● nutnosť  viesť dodatočné (oso-
bitné) záznamy o predajných 
cenách a kúpnych cenách pou-
žitého tovaru na účely zistenia 
základu dane.

Vymedzenie obchodníka 
na účely uplatňovania 
osobitnej úpravy

Osobitnú  úpravu  uplatňovania 
dane (zdaňovanie marže) pri pre-
daji  vybraných  druhov  tovaru 
vymedzených v § 66 ods. 1 záko-
na o DPH môže uplatniť iba tzv. 
obchodník (platiteľ  dane),  ktorý 
v rámci svojho podnikania kupu-
je, nadobúda  v  tuzemsku  z  iné-
ho  členského  štátu  alebo dováža 
umelecké diela, zberateľské pred-
mety,  starožitnosti  alebo  použi-
tý  tovar za účelom ich ďalšieho 
predaja. Pri tom koná vo svojom 
mene  na  svoj  účet  alebo  vo  svo-
jom mene  na  účet  inej  osoby  na 
základe zmluvy, podľa ktorej má 
právo  na  odplatu  za  obstarane 
kúpy alebo predaja.

Uplatnenie osobitného režimu 
pri predaji použitého tovaru, kto-
rý  obchodník  s  použitým  tova-
rom kúpil za účelom jeho ďalšie-
ho predaja závisí:

 ● od daňového režimu, v akom 
bol použitý  tovar obchodníko-
vi dodaný,

 ● a od postavenia dodávateľa 
(či  je/nie  je  identifikovaný  pre 
DPH).

Poznámka: Platiteľ dane, ktorý je 
obchodníkom s použitým tovarom, 
musí pri použití osobitnej úpra-
vy vedieť preukázať daňový re-
žim, v akom mu bol použitý to-
var dodaný. Podstata uplatnenia 
osobitnej úpravy pri predaji pou-
žitého tovaru podľa § 66 zákona 
o DPH spočíva v tom, že platiteľ 
dane (obchodník) má právo uplat-
niť osobitný režim zdanenia iba 
v prípade, ak na predchádzajú-
com stupni DPH nebola uplat-
nená, čo vyplýva z § 66 ods. 2 zá-
kona o DPH.

Kedy je obchodník povinný 
uplatniť osobitnú úpravu

Podľa § 66 ods. 2 zákona o DPH je 
obchodník (platiteľ dane) povin-
ný pri  predaji  umeleckých  diel, 
zberateľských  predmetov,  staro-
žitností  a  použitého  tovaru,  kto-
ré mu boli dodané na území EÚ 
uplatniť osobitnú úpravu, ak kú-
pi tieto tovary:

 ● od osoby, ktorá nie je iden-
tifikovaná pre daň v tuzem-
sku ani v inom členskom štá-
te (napr. ak predávajúci bol ob-
čan;  zdaniteľná  osoba,  ktorá 
nie je platiteľom dane; právnic-
ká osoba, ktorá nie je zdaniteľ-
nou osobou),

 ● od platiteľa dane v tuzem-
sku alebo od osoby, ktorá je 
identifikovaná pre daň v inom 
členskom štáte,  a dodanie to-
varu bolo oslobodené od dane 
podľa § 42 zákona o DPH ale-
bo  podľa  zodpovedajúceho 
ustanovenia  zákona   platného 
v  inom  členskom  štáte  z  titu-
lu  jeho  používania  výlučne 
na  činnosti  oslobodené od da-
ne podľa § 28 až § 41 bez mož-
nosti  odpočítania  dane  (u  ob-
chodníka v prípade kúpy také-
hoto  tovaru z  iného členského 
štátu  dochádza  k  nadobudnu-
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tiu tovaru oslobodeného od da-
ne podľa § 44 písm. a) zákona 
o DPH a následný predaj také-
hoto tovaru podlieha osobitné-
mu režimu podľa § 66 zákona 
o DPH),

 ● od iného obchodníka, ktorý 
uplatňuje daň podľa osobit-
nej úpravy v zmysle § 66 záko-
na o DPH alebo obdobnej úpra-
vy  v  zákone  o  DPH  platnom 
v inom členskom štáte.

Poznámka: Použitie osobitnej 
úpravy podľa § 66 zákona o DPH 
je postavené na princípe pred-
nostného použitia osobitnej 
úpravy zdaňovania, ak nasta-
nú hmotnoprávne podmienky uve-
dené v § 66 ods. 2 zákona o DPH, 
t. j., ak tieto podmienky nastanú, 
platiteľ dane (obchodník) je povin-
ný uplatniť osobitnú úpravu zda-
ňovania. To znamená, že v prípa-
doch, ktoré nie sú uvedené v § 66 
ods. 2 zákona o DPH, nie je možné 
osobitnú úpravu použiť.

Podľa § 66 ods. 14 zákona o DPH 
sa  nadobudnutie použitého to-
varu,  umeleckých  diel,  zberateľ-
ských  predmetov  a  starožitnos-
tí z iného členského štátu, ak je 
predávajúcim obchodník z iné-
ho členského štátu alebo organi-
zátor  predaja  verejnou  dražbou 
z  iného členského štátu a uvede-
ný tovar bol zdanený podľa oso-
bitnej úpravy uplatňovania da-
ne v inom členskom štáte, v kto-
rom  sa  odoslanie  alebo  prepra-
va  tovaru  začala, nepovažuje za 
nadobudnutie tovaru v tuzem-
sku z iného členského štátu pod-
ľa § 11  zákona o DPH. Platiteľo-
vi preto nevzniká daňová povin-
nosť z titulu nadobudnutia tohto 
tovaru v  tuzemsku z  iného  člen-
ského štátu.

Podľa § 66 ods. 16 zákona o DPH, 
ak obchodník kúpi umelecké die-

la,  zberateľské  predmety,  staro-
žitnosti  alebo  použitý  tovar  od 
zdaniteľnej osoby identifikovanej 
pre  daň  v  inom  členskom  štáte, 
nemôže pri jeho následnom pre-
daji uplatniť osobitnú úpravu, 
ak na faktúre vyhotovenej pre-
dávajúcim z iného členského štá-
tu nie je uvedená slovná infor-
mácia podľa § 74 ods. 1 písm. n) 
zákona o DPH  (napr.  slovná  in-
formácia  „úprava  zdaňovania 
prirážky – použitý tovar“).

Kedy si obchodník môže zvoliť 
bežný režim pri dodaní tovaru, 
ktorý podlieha osobitnej 
úprave

Zákon o DPH na jednej strane sta-
novuje  obchodníkovi  (platiteľovi 
dane)  povinnosť použiť osobit-
nú úpravu zdaňovania, ak sú spl-
nené podmienky jej použitia uve-
dené v § 66 ods. 2 zákona o DPH. 
Na strane druhej sa však obchod-
ník môže podľa § 66 ods. 11 záko-
na o DPH rozhodnúť, že pri do-
daní  (predaji)  tovaru  uvedeného 
v  §  66 ods.  1  zákona o DPH ne-
použije osobitný režim zdaňo-
vania,  ale  použije bežný režim. 
V tomto prípade obchodník nemá 
odpočítateľnú daň a predaj pou-
žitého tovaru zdaňuje, pričom zá-
kladom dane je protihodnota zní-
žená o daň podľa § 22 ods. 1 až 4 
zákona o DPH, a nie marža (pri-
rážka)  zistená  z  rozdielu  medzi 
predajnou a kúpnou cenou.

Poznámka: Obchodník (platiteľ da-
ne) sa môže rozhodnúť použiť aj 
bežný režim, ak je oprávnený a sú-
časne povinný použiť osobitný re-
žim zdaňovania (t. j. iba v prípa-
doch uvedených v § 66 ods. 2 záko-
na o DPH), avšak opačnú možnosť 
voľby režimu obchodník nemá.

Obchodník pri predaji použi-
tého tovaru v prípade  splnenia 
hmotnoprávnych podmienok po-
užitia osobitnej úpravy v zmysle 
§ 66 ods. 2 zákona o DPH má teda 
možnosť voľby medzi:

 ● osobitným  režimom  zdaňova-
nia (zdanenie marže) a

 ● bežným  režimom  zdaňovania 
(zdanenie  celkovej  predajnej 
ceny).

 �Príklad č. 1:
Tuzemský platiteľ dane, ktorý 
prevádzkuje second hand so špor-
tovým oblečením kúpil od obča-
nov športové oblečenie za účelom 
jeho ďalšieho predaja. V akom da-
ňovom režime môže second hand 
predávať použitý tovar (športové 
oblečenie)?

Platiteľ  dane  (obchodník),  kto-
rý  kupuje  použitý  tovar  od  súk-
romnej  osoby  (občana)  sa  pri  je-
ho následnom predaji môže  roz-
hodnúť, či použije osobitný režim 
(zdanenie marže) v súlade s § 66 
ods. 2 zákona o DPH, pri ktorom 
je základ dane určený podľa § 66 
ods.  3  zákona  o DPH  rozdielom 
medzi predajnou cenou a kúpnou 
cenou,  znížený  o  daň  (vo  faktú-
re nesmie samostatne uviesť daň 
vypočítanú zo základu dane) ale-
bo použije bežný režim zdanenia 
podľa § 66 ods. 11 zákona o DPH, 
pri  ktorom  sa  základ  dane  určí 
podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH 
z  celej  predajnej  ceny  (protihod-
noty prijatej od kupujúceho).

    

Osobitnú úpravu uplatňovania 
dane pri  predaji  použitého  tova-
ru obchodník nemôže použiť (t. j. 
uplatní bežný režim), ak kúpi ten-
to tovar od:

 ● osoby identifikovanej pre daň 
z iného členského štátu,  kto-
rá  použila  bežný  režim  (t.  j. 
dodala použitý tovar v režime 
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oslobodeného dodania v rámci 
Spoločenstva  v  zmysle  čl.  138 
smernice  Rady  2006/112/ES 
o  spoločnom  systéme  dane 
z  pridanej  hodnoty  –  obdoba 
§  43  zákona  o  DPH  platného 
v SR),

 ● platiteľa dane v bežnom reži-
me,  ktorý  pri  predaji  uplatnil 
voči obchodníkovi k cene daň,

 ● osoby z tretieho štátu v reži-
me dovozu (v  prípade  dovo-
zu  použitého  tovaru  obchod-
ník nemá podľa § 66 ods. 5 zá-
kona o DPH možnosť  rozhod-
núť sa pre osobitnú úpravu pri 
jeho predaji).

 �Príklad č. 2:

Autobazár (platiteľ dane v SR, 
ktorého predmetom podnikania 
je nákup a predaj ojazdených mo-
torových vozidiel) kúpil od iného 
slovenského platiteľa dane ojazde-
ný osobný automobil, ktorý chce 
následne predať za cenu 20 400 €. 
Predávajúci (platiteľ dane) vy-
stavil faktúru v cene 15 600 € 
s DPH (základ dane 13 000 €, 
DPH 2 600 €). Aký režim zdaňo-
vania je autobazár povinný pou-
žiť pri predaji ojazdeného osobné-
ho automobilu?

Autobazár  pri  predaji  ojazdené-
ho osobného automobilu nemôže 
použiť  osobitnú  úpravu  zdaňo-
vania  (zdanenie marže  vo  výške 
4 800 €), pretože automobil kúpil 
od  iného  platiteľa,  ktorý  k  cene 
uplatnil  daň.  Ak  autobazár  spl-
ní  podmienky  odpočítania  dane 
podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, 
môže  si daň na vstupe vo výške 
2 600 € odpočítať. Pri následnom 
predaji ojazdeného osobného au-
tomobilu  je  autobazár  povinný 
použiť bežný režim zdanenia, t. j. 
daň odvedie štátu z celkovej pre-
dajnej ceny 20 400 €, a to vo výš-
ke 3 400 €.

Ak  by  autobazár  kúpil  ojazdený 
osobný automobil od občana ale-
bo od iného obchodníka, ktorý pri 
predaji osobného automobilu po-
užil  osobitnú  úpravu,  mohol  by 
pri jeho následnom predaji uplat-
niť osobitnú úpravu zdaňovania, 
t. j. zdanil by iba maržu vo výške 
4 800 €, ktorá sa považuje za cenu 
vrátane dane, pričom by štátu od-
viedol daň vo výške 800 €.

    

Kedy sa obchodník môže 
rozhodnúť pre uplatňovanie 
osobitnej úpravy

Obchodník (platiteľ dane) sa pod-
ľa § 66 ods. 5 zákona o DPH môže 
rozhodnúť pre uplatňovanie oso-
bitnej úpravy (zdaňovanie marže) 
aj v prípade dodania (predaja):

 ● umeleckých diel, zberateľských 
predmetov a starožitností, kto-
ré (sám) doviezol (v tomto prí-
pade sa kúpnou cenou rozumie 
všetko, čo tvorí základ dane pri 
dovoze  tovaru,  vrátane  dane 
uplatnenej alebo vyrubenej pri 
dovoze tovaru),

 ● umeleckých diel, ktoré mu do-
dal priamo ich autor alebo jeho 
právny nástupca.

Poznámka: Ak si obchodník zvo-
lí uplatňovanie osobitnej úpravy 
podľa § 66 ods. 5 zákona o DPH, 
je povinný uplatňovať tento po-
stup najmenej 2 kalendárne ro-
ky.

Z uvedeného vyplýva, že pri do-
voze použitého tovaru  obchod-
ník nemá podľa § 66 ods. 5 záko-
na o DPH možnosť v prípade jeho 
predaja rozhodnúť sa pre osobit-
nú úpravu, t. j. pri predaji použi-
tého tovaru, ktorý doviezol môže 
uplatňovať iba bežný režim.

Určenie základu dane 
a daňovej povinnosti 
pri uplatňovaní osobitnej 
úpravy

U obchodníka  s  použitým  tova-
rom,  ktorý  pri  predaji  uplatňuje 
osobitnú  úpravu  dane,  je zákla-
dom dane podľa § 66 ods. 3 záko-
na  o DPH  kladný  rozdiel medzi 
predajnou cenou a kúpnou cenou 
znížený o daň (tzv. marža). Daňo-
vá povinnosť vzniká v tomto prí-
pade dňom dodania tovaru pod-
ľa § 19 ods. 1 zákona o DPH ale-
bo dňom prijatia platby od zákaz-
níka pred dodaním tovaru podľa 
§ 19 ods. 4 zákona o DPH.

Poznámka: Ak je rozdiel medzi 
predajnou cenou a kúpnou cenou 
záporný, základ dane je nula. Ak je 
rozdiel medzi predajnou a kúpnou 
cenou kladný, považuje sa tento 
rozdiel za cenu s daňou.

Ak  sa  dodanie  použitého  tovaru 
podľa  osobitnej  úpravy uskutoč-
ňuje na základe nájomnej zmluvy 
s dojednaným právom kúpy pre-
najatej veci (finančný prenájom):

 ● základ dane vypočítaný podľa 
§ 66 ods. 3 zákona o DPH ako 
kladný rozdiel medzi predaj-
nou a kúpnou cenou znížený 
o daň sa rozdelí pomerne pod-
ľa výšky jednotlivých splátok, 
pričom  súčasťou predajnej  ce-
ny  je  poplatok  za  uzatvorenie 
nájomnej zmluvy aj celková su-
ma  splátok  dohodnutá  v  ná-
jomnej zmluve,

 ● daňová povinnosť   nevzniká 
jednorazovo v plnej výške z pre-
dajnej ceny, ale vzniká opako-
vane podľa § 19 ods. 3 záko-
na o DPH,  t.  j.  použitý  tovar 
sa  považuje  za  dodaný  najne-
skôr  posledným  dňom  obdo-
bia, na ktoré sa platba za opa-
kovane  dodávaný  použitý  to-
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var vzťahuje, a ak je dohodnu-
tá platba za obdobie dlhšie ako 
12 kalendárnych mesiacov, po-
važuje sa  tovar za dodaný po-
sledným dňom 12. kalendárne-
ho mesiaca, až kým sa dodanie 
tovaru neskončí.

Poznámka: Pri každej jednotlivej 
splátke sa určí pomer tejto splátky 
na celkovej sume z dohodnutých 
platieb, ďalej sa týmto pomerom 
určí pomerná časť základu dane, 
ktorá prislúcha k splátke a z takto 
určeného základu dane sa vypočí-
ta daň.

Na  účely  stanovenia  základu 
dane  podľa  §  66  ods.  3  zákona 
o DPH pri uplatňovaní osobitnej 
úpravy je:

 ● Predajnou cenou  všetko,  čo 
tvorí  protihodnotu,  ktorú  ob-
chodník  prijal  alebo má  prijať 
od kupujúceho alebo tretej oso-
by vrátane dotácií priamo spo-
jených s týmito plneniami, da-
ní, cla, poplatkov a súvisiacich 
nákladov  ako provízia,  nákla-
dy  na  balenie,  dopravu  a  po-
istenie,  ktoré  obchodník  po-
žaduje  od  kupujúceho,  okrem 
prechodných  položiek  a  zliav. 
V  prípade  predaja  použitého 
tovaru  na  základe  nájomnej 
zmluvy s dojednaným právom 
kúpy  prenajatej  veci  je  súčas-
ťou  predajnej  ceny  aj  celková 
suma splátok dohodnutá v ná-
jomnej zmluve a  tiež poplatok 
za uzatvorenie nájomnej zmlu-
vy s dojednaným právom kúpy 
prenajatej  veci,  ktorá  priamo 
súvisí s dodaním tovaru podľa 
osobitnej úpravy.

 ● Kúpnou cenou všetko, čo tvo-
rí protihodnotu tak, ako je uve-
dená v prípade predajnej ceny, 
t. j. čo obchodník zaplatil alebo 
má zaplatiť dodávateľovi.

Poznámka: Kúpna cena nemôže 
obsahovať náklady, ktoré vznikli 
obchodníkovi z dôvodu opätovné-
ho zaradenia nakúpeného tovaru 
podliehajúceho osobitnej úprave 
do predaja (napr. náklady na opra-
vu tovaru, nákup náhradných die-
lov a pod.).

Ak obchodník nakúpi veľký ob-
jem tovaru za jednu cenu a tento 
tovar bude predávať po  jednotli-
vých kusoch, je povinný stanoviť 
kúpnu cenu pre každý jednotli-
vý kus tovaru. Zákon o DPH ne-
stanovuje  spôsob  ani metódu na 
výpočet kúpnej ceny pri takomto 
tovare, ale obchodník by mal byť 
schopný preukázať hodnotu kúp-
nej ceny a jej výpočet.

 �Príklad č. 3:

Lízingová spoločnosť (platiteľ da-
ne v SR) zaoberajúca sa finanč-
ným prenájmom použitého to-
varu kúpila od občana v augus-
te 2020 ojazdený osobný automo-
bil za 10 000 €. V novembri 2020 
uzatvorila so zákazníkom (pla-
titeľom dane) nájomnú zmluvu, 
v ktorej uviedla, že na predmet lí-
zingu sa používa osobitná úpra-
va podľa § 66 zákona o DPH. Ná-
jomná zmluva bola uzatvorená na 
36 mesiacov, celková predajná ce-
na ojazdeného automobilu bola 
stanovená vo výške 15 000 €, pri-
čom zákazník bol povinný zapla-
tiť pri prevzatí automobilu nultú 
splátku vo výške 25 % z celkovej 
predajnej ceny. Podľa dohodnu-
tého splátkového kalendára je zá-
kazník povinný zaplatiť mesačnú 
splátku najneskôr do 10. dňa na-
sledujúceho po mesiaci, na ktorý 
sa splátka vzťahuje. Ako bude lí-
zingová spoločnosť postupovať 
pri určení základu dane, ak sa do-
danie použitého tovaru uskutoč-
ňuje na základe nájomnej zmluvy 

s dojednaným právom kúpy pre-
najatej veci?

Základ  dane  sa  určí  podľa  §  66 
ods. 3 zákona o DPH, ako rozdiel 
medzi predajnou a kúpnou ce-
nou, t. j. 15 000 – 10 000 = 5 000 €, 
ktorý sa považuje za cenu vrátane 
dane. Keďže v tomto prípade ide 
o predaj použitého tovaru na zá-
klade  nájomnej  zmluvy  s  dojed-
naným  právom  kúpy  prenajatej 
veci  (finančný  prenájom),  vypo-
čítaný základ dane sa rozdelí po-
merne podľa počtu jednotlivých 
splátok.

Nultá  splátka  predstavuje  25  % 
z celkovej predajnej ceny (3 750 €). 
Potom  základom dane pri  nultej 
splátke  je  25 % z  celkového zák-
ladu  dane  určeného  podľa  §  66 
ods. 3 zákona o DPH, t. j. 25 % x 
5 000 = 1 250 € (považuje sa za ce-
nu  vrátane  dane);  z  toho  daň  je 
208,33 € (1 250 x 20 / 120).

Počet dohodnutých splátok je 36. 
Suma  jednej  splátky  je  312,50  € 
(11 250 / 36), čo predstavuje 2,08 % 
z  celkovej  predajnej  ceny.  Zák-
ladom  dane  pri  každej  jednotli-
vej  splátke  je  2,08  %  z  celkové-
ho  základu  dane  určeného  pod-
ľa § 66 ods. 3 zákona o DPH, t. j. 
2,08 % x 5 000 = 104 €  (považuje 
sa za cenu vrátane dane);  z  toho 
daň je 17,33 €. Podľa dohodnuté-
ho splátkového kalendára vzniká 
lízingovej spoločnosti daňová po-
vinnosť  najneskôr  posledný  deň 
mesiaca, na ktorý sa platba vzťa-
huje.

    

Odpočítanie dane 
pri uplatňovaní osobitnej 
úpravy podľa § 66 zákona 
o DPH
Platiteľ dane pri  kúpe  tovarov 
podliehajúcich  osobitnej  úprave, 
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ak  tieto  boli  kúpené  od  obchod-
níka,  ktorý  uplatňuje  osobitnú 
úpravu  uplatňovania  dane,  ne-
môže odpočítať daň vzťahujúcu 
sa k základu dane stanovenému 
podľa osobitnej úpravy.

Rozhodujúcou  skutočnosťou  pre 
uplatnenie odpočítania dane ob-
chodníkom  pri  nákupe  tovarov 
podliehajúcich  osobitnej  úprave 
je postavenie dodávateľa a daňo-
vý režim, v akom bol tovar ob-
chodníkovi dodaný a tiež v akom 
režime ho bude predávať.

Obchodník s vybranými druhmi 
tovarov podľa § 66 ods. 1 zákona 
o  DPH  pri  ich  nákupe  od  iného 
obchodníka,  ktorý  používa  oso-
bitnú  úpravu,  nemôže  odpočítať 
daň. Ak pri predaji tovarov uplat-
ňuje  osobitnú  úpravu  zdaňova-
nia, daň nemôže odpočítať ani 
v prípade, ak by:

 ● pri  dovoze  umeleckých  diel, 
zberateľských predmetov a sta-
rožitností zaplatil daň ako do-
vozca colnému úradu,

 ● umelecké  dielo  bolo  dodané 
autorom  alebo  jeho  právnym 
nástupcom  (platiteľmi  dane) 
v bežnom režime,

 ● tovar  bol  dodaný  iným  ob-
chodníkom  v  osobitnom  reži-
me zdaňovania, ktorý neopráv-
nene uviedol na faktúre daň.

Poznámka: Pri kúpe tovarov, kto-
ré podliehajú osobitnej úprave a sú 
určené na ďalší predaj v nezme-
nenom stave alebo po oprave, ak 
obchodník postupuje pri ich pre-
daji podľa osobitnej úpravy, nemá 
právo na odpočítanie dane. Právo 
na odpočítanie dane má obchod-
ník z takých prijatých plnení, kto-
ré použije na účely svojho podni-
kania, ako napr. pri kúpe náhrad-
ných dielov alebo prijatých služieb 
za účelom opravy tovaru.

Ak  obchodník  dodáva  tovar, 
ktorý  podlieha  osobitnej  úpra-
ve a rozhodne sa použiť pri  jeho 
predaji  bežný režim uplatňova-
nia dane podľa § 66 ods. 11 záko-
na o DPH, môže si uplatniť odpo-
čítanie dane v rozsahu a za pod-
mienok podľa § 49 až § 51 zákona 
o DPH, ale iba v prípade, ak mu 
tento tovar bol dodaný v bežnom 
režime. V takomto prípade môže 
obchodník odpočítať aj daň zapla-
tenú pri dovoze umeleckých diel, 
zberateľských predmetov a staro-
žitností, ktoré doviezol a tiež daň 
voči nemu uplatnenú pri dodaní 
umeleckého  diela  autorom  ume-
leckého diela alebo jeho právnym 
nástupcom, a to najskôr v zdaňo-
vacom  období,  v  ktorom  vznik-
ne daňová povinnosť pri  dodaní 
tovaru,  ktorého  sa  odpočítavaná 
daň týka.

Povinnosť viesť evidenciu a vy-
stavovanie faktúr pri uplatňova-
ní osobitnej úpravy

Povinnosťou obchodníka, kto-
rý  pri  predaji  použitého  tovaru 
uplatňuje  osobitnú  úpravu  dane 
podľa § 66 zákona o DPH je:

 ● viesť osobitné  záznamy o pre-
dajných  a  kúpnych  cenách  to-
varov  na  účely  zistenia  zákla-
du dane,

 ● vystaviť  pre  kupujúceho,  kto-
rý je zdaniteľnou osobou alebo 
právnickou  osobou,  ktorá  nie 
je zdaniteľnou osobou, doklad 
o predaji,  ktorý  spĺňa  náleži-
tosti  faktúry podľa § 74 ods. 1 
zákona o DPH, pričom v žiad-
nom doklade  o  predaji  tovaru 
nesmie podľa § 66 ods. 10 zá-
kona  o  DPH  uvádzať samo-
statne sumu dane, ktorú vypo-
čítal z rozdielu (marže),

 ● uviesť  na  faktúre  slovnú in-
formáciu „úprava zdaňovania 
prirážky – použitý tovar“ pod-
ľa § 74 ods. 1 písm. n) zákona 
o DPH,

 ● uviesť dodanie použitého tova-
ru  do  daňového  priznania  za 
zdaňovacie obdobie, v ktorom 
vznikla  daňová  povinnosť  pri 
dodaní  použitého  tovaru  a  do 
kontrolného výkazu,

 ● uviesť dodanie použitého tova-
ru do záznamov na účely DPH 
podľa § 70 zákona o DPH pod-
ľa  jednotlivých  zdaňovacích 
období  a  tieto  záznamy  ucho-
vávať  do  konca  kalendárneho 
roka,  v  ktorom uplynie  10  ro-
kov  od  skončenia  kalendárne-
ho roka, ktorého sa týkajú.

Poznámka: V prípade dodania po-
užitého tovaru podľa osobitnej 
úpravy formou finančného prenáj-
mu sa za faktúru považuje aj do-
hoda o platbách nájomného, ktorá 
je súčasťou nájomnej zmluvy, ak 
obsahuje náležitosti faktúry podľa 
§ 74 zákona o DPH.

Ak  obchodník  dodáva  tovary 
aj  podľa  bežného  režimu,  je  po-
vinný  viesť  oddelenú  evidenciu 
o  dodaní  tovarov  podľa  bežné-
ho režimu. Okrem toho, obchod-
ník s ojazdenými motorovými vo-
zidlami  je  povinný  viesť  zázna-
my o nákupe ojazdených motoro-
vých  vozidiel  z  iného  členského 
štátu  podľa  §  70  ods.  6  zákona 
o DPH, ktoré  je povinný doručiť 
daňovému úradu v lehote na po-
danie daňového priznania.

Použitie režimu osobitnej 
úpravy zdaňovania pri predaji 
ojazdených dopravných 
prostriedkov platiteľom dane 
– obchodníkom s ojazdenými 
dopravnými prostriedkami

Za použitý tovar  považujeme  aj 
ojazdené dopravné prostriedky, 
ak spĺňajú definíciu použitého to-
varu podľa § 66 ods. 1 písm. c) zá-
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kona o DPH. Pojem „ojazdený do-
pravný  prostriedok“  nie  je  v  zá-
kone o DPH osobitne definovaný. 
Zákon o DPH však definuje, kto-
ré dopravné prostriedky sa pova-
žujú za nové dopravné prostried-
ky. Ojazdeným dopravným pros-
triedkom je potom taký dopravný 
prostriedok  (pozemné  motorové 
vozidlá, plavidlá a lietadlá), ktorý 
nespĺňa  kritériá  nového  doprav-
ného prostriedku uvedené v § 11 
ods. 11 a 12 zákona o DPH.

Poznámka: Ojazdeným doprav-
ným prostriedkom je pozem-
né motorové vozidlo so zdviho-
vým objemom motora viac ako 
48 cm3 alebo s výkonom väčším 
ako 7,2 kW, ktoré je určené na pre-
pravu osôb a nákladov a má naj-
azdených viac ako 6 000 km 

Tabuľka 1:  Kúpa a predaj použitého tovaru (ojazdeného automobilu) obchodníkom s použitým tovarom 
(platiteľom dane v SR)

Použitý tovar (ojazdený automobil)
Kúpa

Predaj 
Daňová povinnosť Odpočítanie dane

1. Kúpa od osoby identifikovanej pre DPH 
v inom ČS – intrakomunitárne nadobudnutie 
tovaru (§ 11)

Bežný režim 
(samozdanenie v SR 

kupujúcim)

Áno Bežný 
režim

2. Kúpa v tuzemsku od iného platiteľa dane Bežný režim
(DPH uplatnená v cene 

predávajúcim)
3. Kúpa od obchodníka z tuzemska alebo  

iného ČŠ 
Osobitný režim
(zdanenie marže 
u predávajúceho)

Nie Osobitný 
režim 

(zdanenie 
marže)  
podľa § 66

4. Kúpa od osoby, ktorá nie je identifikovaná  
pre daň v tuzemsku alebo v inom ČŠ

Nie je predmetom dane
(daňová povinnosť 

nevzniká)
5. Kúpa od osoby identifikovanej pre daň v inom 

ČŠ – tovar dodaný s oslobodením podľa § 42
Oslobodené
dodanie

6. Kúpa od osoby identifikovanej pre daň 
v tuzemsku (platiteľa dane) – dodanie 
s oslobodením podľa § 42 alebo § 85i ods. 2

Legenda: ČŠ – členský štát

 �Príklad č. 4:
Obchodník, a. s., platiteľ dane v SR, v rámci svojej podnikateľskej činnosti kúpil od iného tuzemského platiteľa da-
ne (Predajca, s. r. o.), ojazdený Volkswagen Golf (rok výroby 2008, počet najazdených kilometrov 240 000) za cenu 

a v čase jeho kúpy uplynulo 
viac ako šesť mesiacov od jeho 
prvého uvedenia do prevádz-
ky (obidve podmienky musia byť 
splnené súčasne).

Predaj použitého tovaru obchod-
níkom  (platiteľom  dane)  zodpo-
vedá daňovému  režimu  jeho ob-
starania.  Základnou  podmien-
kou  pre  uplatňovanie  osobitnej 
úpravy (zdaňovanie marže) pod-
ľa § 66 zákona o DPH pri predaji 
ojazdených  dopravných  pros-
triedkov (použitého tovaru) je po-
stavenie predajcu v úlohe tzv. ob-
chodníka.  Obchodníkom  sú  naj-
častejšie autobazáre a iné subjek-
ty, ktorých podnikateľská činnosť 
spočíva v obstaraní a následnom 
predaji  ojazdených  dopravných 
prostriedkov (použitého tovaru).

Poznámka: Ojazdené dopravné 
prostriedky sú predávané buď sa-
mostatne ich majiteľmi alebo pro-
stredníctvom autobazárov, ktoré 
sú špecializované na takýto predaj. 
Skutočnosť, kto ojazdený do-
pravný prostriedok predáva je 
rozhodujúca pre voľbu daňového 
režimu DPH.

Podstatou  je,  že  obchodník  ne-
smie o ojazdenom automobile úč-
tovať ako o majetku (teda ho ne-
môže  mať  zaradený  v  obchod-
nom  majetku),  ale  ako  o  tova-
re určenom na predaj  (účet  132 
– Tovar na sklade a v predajniach). 
Aplikácia  osobitnej  úpravy  zda-
ňovania  (marže)  v  prípade  pre-
daja potom závisí iba od spôsobu 
(režimu)  obstarania  ojazdeného 
 automobilu a postavenia dodáva-
teľa (bližšie tabuľka 1).
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Daňové termíny v roku 2021

PoISTNÉ, oDvoDY A MZDY

7 000 € za účelom jeho ďalšieho 
predaja. Dodanie automobilu bo-
lo oslobodené od DPH podľa § 85i 
ods. 2 zákona o DPH, keďže do-
dávateľ pri jeho kúpe nemal nárok 
na odpočítanie dane podľa zákona 
o DPH účinného do 31. decembra 
2009. Obchodník, a. s. následne 
tento ojazdený automobil predá 
firme X (platiteľovi dane v SR) za 
9 500 €. Môže pri predaji uplatniť 
osobitný režim zdanenia?

V tomto prípade sú splnené všet-
ky  podmienky  na  uplatnenie 
osobitnej  úpravy  zdanenia  pod-
ľa § 66 zákona o DPH pri predaji 
ojazdeného  motorového  vozidla 
(použitého tovaru) Obchodníkom 
(situácia č. 6 z tabuľky 1). Obsta-
ranie automobilu bolo u Obchod-
níka  zaúčtované  na  podúčte  čís-
lo  132301  Jazdené  vozidlá  (účet 
132 – Tovar na sklade a predajniach) 
a na príslušnom zúčtovacom pod-
účte  321 100 Dodávatelia  tuzem-
sko (účet 321 – Dodávatelia) v su-
me 7 000 €. Obchodník, a. s. pre-
dal  firme  X  ojazdený  automobil 
za  cenu  9  400  €,  pričom  vo  fak-
túre  uviedol  slovnú  informáciu 
– „úprava zdaňovania prirážky – 
použitý tovar.“

Obchodník, a. s. zdaňuje pri pre-
daji  ojazdeného  automobilu  iba 

maržu  (rozdiel medzi  predajnou 
a nákupnou cenou), ktorá sa po-
važuje za cenu s DPH a predsta-
vuje sumu 2 400 € (9 400 – 7 000). 
Z toho, daň je 400 € (2 400 x 20 / 
120 – riadok 4 v daňovom prizna-
ní  k  DPH),  ktorú musí  Obchod-
ník,  a.  s.  odviesť  štátu  a  základ 
dane je 2 000 € (riadok 3 daňové-
ho priznania).

Obchodník,  a.  s.  je  povinný  pre-
daj ojazdeného automobilu uviesť 
aj  do  kontrolného  výkazu,  keď-
že  išlo  o  tuzemské  dodanie  to-
varu.  V  kontrolnom  výkaze  sa 
táto  transakcia  uvádza  do  časti 
A.1., pričom v stĺpci „základ da-
ne  v  eurách“  uvedie  iba  výšku 
marže bez dane (2 000 €), nie pre-
dajnú cenu. V stĺpci „suma dane 
v eurách“ uvedie 0, a to z toho dô-
vodu, že na vystavenej faktúre pri 
predaji nesmie Obchodník uviesť 
samostatne  sumu  dane,  nakoľko 
uplatňuje  osobitný  režim  zdane-
nia podľa § 66 zákona o DPH.

    

 �Príklad č. 5:
Tuzemský platiteľ dane (obchod-
ník s ojazdenými dopravnými 
prostriedkami) kúpil od rakúskeho 
platiteľa dane osobný automobil, 
ktorý mal najazdených 5 000 km 
a v čase jeho kúpy uplynulo 8 me-

siacov od jeho prvého uvedenia 
do prevádzky. Osobný automobil 
bol prepravený z Rakúska do tu-
zemska kupujúcim. Rakúsky pla-
titeľ dane vystavil faktúru v ce-
ne 7 200 € bez dane. Ako bu-
de tuzemský platiteľ postupovať 
pri zdanení osobného automobilu 
v tuzemsku?

V  tomto  prípade  osobný  auto-
mobil  spĺňa  kritériá  nového  do-
pravného prostriedku podľa § 11 
ods. 12 zákona o DPH (stačí spl-
nenie  jednej  z  podmienok)  a  ne-
môže  sa  považovať  za  použitý 
tovar  (ojazdený  dopravný  pros-
triedok).  U  slovenského  platite-
ľa dane dochádza v prípade kúpy 
nového  dopravného  prostriedku 
z  iného  členského  štátu  k  intra-
komunitárnemu  nadobudnutiu 
tovaru v  tuzemsku z  iného  člen-
ského  štátu  podľa  §  11  zákona 
o  DPH. Osobou  povinnou  platiť 
daň z nadobudnutia tovaru v tu-
zemsku  je  tuzemský  platiteľ  da-
ne  (obchodník),  ktorému  vzni-
ká daňová povinnosť podľa § 20 
ods. 1 zákona o DPH. Pri násled-
nom predaji osobného automobi-
lu  v  tuzemsku  je  obchodník  po-
vinný uplatniť  bežný  režim zda-
nenia.

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Zamestnanec, ktorý mal v roku 
2020 zdaniteľné príjmy len zo 

závislej činnosti podľa § 5 zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v z. n. p. (ďalej  len „ZDP“) a ne-
poberal príjmy, z ktorých sa daň 
vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, 
pri ktorých uplatnil postup podľa 
§ 43 ods. 7 ZDP (t. j. príjmy, z kto-

rých bola daň vybraná zrážkou sa 
rozhodol  zahrnúť do úhrnu príj-
mov a z nich zrazenú daň pova-
žovať ako preddavok na daň) ale-
bo ktorý nie je povinný zvýšiť zá-
klad dane podľa § 11 ods. 11 ZDP, 
môže vysporiadať svoju daňovú 
povinnosť prostredníctvom za-
mestnávateľa, a to tak, že najne-

skôr do 15. 2. 2021 ho písom-
ne požiada o vykonanie ročného 
zúčtovania preddavkov na daň.

V  súvislosti  s  uzatvorením  zda-
ňovacieho  obdobia  a   otvorením 
nového  zdaňovacieho  obdobia 
má  zamestnávateľ  aj  ďalšie  po-
vinnosti,  ktoré  je  povinný   splniť 
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v  zákonom  ustanovených  termí-
noch. V  zmysle ust.  §  27  zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (da-
ňový poriadok) v z. n. p., ak ko-
niec lehoty úkonu zamestnávate
ľa  pripadne  na  sobotu,  nedeľu 
alebo deň pracovného pokoja, po-
sledným dňom lehoty je najbližší 
nasledujúci pracovný deň.

Podpísanie vyhlásenie 
na uplatnenie základnej 
nezdaniteľnej časti základu dane 
na daňovníka a uplatnenie nároku 
na daňový bonus (§ 36 ods. 6 ZDP)
Zamestnanci majú možnosť uplat
niť si u zamestnávateľa pri výpoč-
te mesačných preddavkoch na daň 
nárok na nezdaniteľnú časť zákla-
du dane na daňovníka a nárok na 
daňový bonus na vyživované die-
ťa. Tieto nároky si uplatňujú u za-
mestnávateľa na základe písomné-
ho vyhlásenia na tlačive predpísa-
nom FR SR s názvom Vyhlásenie 
na  uplatnenie  nezdaniteľnej  časti 
základu dane na daňovníka a da-
ňového bonusu (ďalej len „Vyhlá-
senie zdanenia príjmov“).

Nezdaniteľnú  časť  základu  dane 
na daňovníka alebo nárok na da-
ňový bonus si môžu uplatniť nie-
len zamestnanci pracujúci v pra-
covnom  pomere,  ale  všetci  da-
ňovníci,  ktorí  vykonávajú  zárob-
kovú  činnosť,  z  ktorej  im  plynie 
zdaniteľný príjem zo závislej čin-
nosti, t. j. aj zamestnanci pracujú-
ci na dohodu o prácach vykoná-
vaných mimo pracovného pome-
ru, štatutári, konatelia, spoločníci 
atď. Všetky príjmy zo závislej čin-
nosti  sú na uvedený účel  rovno-
cenné.

Lehota na podanie vyhlásenia
Ak má  zamestnávateľ  u  zamest-
nanca  v  priebehu  zdaňovacieho 
obdobia  roku  2021  prihliadnuť 
na nezdaniteľnú časť základu da-
ne na daňovníka a na daňový bo-

nus na vyživované dieťa, zamest-
nanec je povinný podať vyhlá-
senie na zdanenie príjmov.  Vy-
hlásenie  na  zdanenie  príjmov  sa 
podáva do konca mesiaca, v kto-
rom zamestnanec nastúpil do za-
mestnania alebo ak ho zamestna-
nec  pri  nástupe  do  zamestnania 
nepodal,  kedykoľvek  v  priebe-
hu  zdaňovacieho  obdobia,  ak  sa 
u zamestnanca zmenia podmien-
ky  na  uplatňovanie  nezdaniteľ-
nej časti základu dane na daňov-
níka a daňového bonusu. To zna-
mená, že Vyhlásenie na zdanenie 
príjmov,  ktoré  podal  zamestna-
nec u zamestnávateľa platí dovte-
dy, kým ho zamestnanec „nezne-
platní“.

Ak zamestnanec podá vyhlásenie 
do  konca mesiaca,  v  ktorom  na-
stúpil do zamestnania, zamestná-
vateľ prihliadne na nezdaniteľnú 
časť základu dane na daňovníka a 
na daňový bonus už v kalendár-
nom  mesiaci,  v  ktorom  zamest-
nanec  nastúpil  do  zamestnania. 
V  takomto  prípade,  však  musí 
byť splnená podmienka, že si rov-
naké nároky neuplatnil  v  rovna-
kom kalendárnom mesiaci u iné-
ho zamestnávateľa.

Ak zamestnanec podá vyhlásenie 
neskôr,  v  priebehu  zdaňovacie-
ho  obdobia,  zamestnávateľ  bude 
môcť  prihliadnuť  na  nezdaniteľ-
nú  časť  základu dane  na daňov-
níka a na daňový bonus až od na-
sledujúceho kalendárneho mesia-
ca (§ 36 ods. 1 ZDP). Vo vyhláse-
ní zamestnanec svojím podpisom 
potvrdzuje:

 ● že  si  súčasne  za  rovnaké  zda-
ňovacie  obdobie  neuplatňuje 
nárok na daňovú úľavu na da-
ňovníka a nárok na daňový bo-
nus na tie isté deti u iného za-
mestnávateľa, resp. že si nárok 
na daňový bonus na tie isté de-
ti neuplatňuje iná osoba (napr. 
matka detí),

 ● že na účely uplatnenia daňovej 
úľavy na daňovníka, nie je po-
berateľom dôchodkovej dávky 
ustanovenej v § 11 ods. 6 ZDP,

 ● že  si  uplatňuje  daňový  bonus 
a že  spĺňa podmienky na  jeho 
priznanie,  príp.  kedy  a  ako  sa 
tieto podmienky zmenili.

Každoročná  povinnosť  zamest-
nanca  podpisovať  vyhlásenie  na 
zda nenie  príjmov  pre  nasledu-
júce  zdaňovacie  obdobie  bola 
od 1.  1.  2020 zrušená. Táto  zme-
na sa prvýkrát uplatnila pre zda-
ňovacie obdobie roku 2020 a pla-
tí aj pre rok 2021. To znamená, že 
zamestnanci,  ktorí  si  počas  roka 
2020 uplatňovali pri výpočte me-
sačných  preddavkov  na  daň  ná-
rok  na  nezdaniteľnú  časť  zákla-
du dane na daňovníka a nárok na 
daňový bonus na dieťa  (t.  j. ma-
li  u  zamestnávateľa  podpísané 
vyhlásenie na  zdanenie príjmov) 
a  chcú  si  tieto  nároky  uplatňo-
vať  aj  pre  nasledujúce  zdaňova-
cie obdobie roku 2021, nepodáva-
jú u zamestnávateľa do konca ja
nuára 2021 vyhlásenie na zdane-
nie  príjmov,  nakoľko  vyhlásenie 
pre rok 2020 je platné aj pre zda-
ňovacie obdobie roku 2021.

Upozornenie: Dňa 2. 12. 2020 bo-
la schválená novela ZDP, kde sa 
upresňuje, dokedy môže zamest-
návateľ zamestnancovi uplatňo-
vať nárok na nezdaniteľnú časť 
základu dane a na daňový bonus, 
ak dôjde k skončeniu pracovno-
právneho vzťahu. Ak zamestna-
nec skončí zamestnanie, na daňo-
vý bonus a nezdaniteľnú časť zák-
ladu dane na daňovníka prihliadne 
zamestnávateľ poslednýkrát za ka-
lendárny mesiac, v ktorom skončil 
zamestnanie, ak vo vyhlásení za-
mestnanec neuvedie inak. To zna-
mená, že ak zamestnanec ukončí 
pracovnoprávny vzťah u zamest-
návateľa, u ktorého mal podpísa-
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né vyhlásenie na zdanenie príj-
mov, nebude musieť ukončovať 
platnosť tohto vyhlásenia; toto vy-
hlásenie sa po skončení zamestna-
nia zneplatní automaticky. Zme-
nu na vyhlásení vyznačí zamest-
nanec len v prípade, ak by trval na 
jeho platnosti aj po skončení pra-
covnoprávneho vzťahu.

Forma podania vyhlásenia 
zamestnávateľovi
Od roku 2020 sa podmienky po-
dávania  vyhlásenia  na  zdanenie 
príjmov upravili. V súlade s usta-
novením § 36 ods. 6 a 7 ZDP: „Za-
mestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 
prihliadne na nezdaniteľnú časť zák-
ladu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 
písm. a)] a na daňový bonus, ak za-
mestnanec podá vyhlásenie, ktoré do-
ručí zamestnávateľovi v listinnej po-
dobe, ak sa nedohodnú na jeho doru-
čení elektronickými prostriedkami.“ 
Z uvedeného  vyplýva,  že  na  zá-
klade  novely  zákona  č.  301/2019 
Z.  z.  zamestnávateľ  pri  výpoč-
te preddavkov na daň prihliadne 
na nezdaniteľnú časť základu da-
ne na daňovníka a na daňový bo-
nus, ak zamestnanec zamestnáva-
teľovi podá vyhlásenie v listinnej 
forme, ak sa nedohodnú na jeho 
doručení elektronickou formou. 
Podľa  predchádzajúcej  právnej 
úpravy sa vyhlásenie doručovalo 
zamestnávateľovi výhradne v lis-
tinnej forme. Od roku 2020 sa do-
ručuje v listinnej forme vtedy, ak 
sa  zamestnanec  a  zamestnávateľ 
nedohodli  na  doručovaní  elek-
tronickými  prostriedkami.  Nový 
spôsob  doručovania  sa  prvýkrát 
použil pri doručovaní vyhlásenia 
po 31. 12. 2019.

Oznamovanie zmeny podmienok 
na výpočet daňovej povinnosti
Nakoľko  sa  každoročná  povin-
nosť zamestnanca podpisovať vy-
hlásenie, t. j. predlžovať jeho plat-

nosť  aj  pre  nasledujúce  obdobie, 
zrušila,  už  raz  podané  a  podpí-
sané vyhlásenie na zdanenie príj-
mov bude platiť dovtedy, pokiaľ 
sa  nezmenia  podmienky,  ktoré 
majú  vplyv  na  uplatňovanie  ná-
roku  na  daňový  bonus  a  na  ne-
zdaniteľnú  časť  základu  dane 
na  daňovníka.  Ak  dôjde  k  zme-
ne podmienok na výpočet daňo-
vej  povinnosti  zamestnanca,  t.  j. 
podmienok rozhodujúcich na pri-
znanie  daňového  bonusu  a  ne-
zdaniteľnej časti základu dane na 
daňovníka,  zamestnanec  je  po-
vinný  oznámiť  tieto  skutočnosti 
zamestnávateľovi.  Uvedené  vy-
plýva  z  ust.  §  36  ods.  7  zákona: 
„Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho 
obdobia k zmene podmienok rozhodu-
júcich na priznanie daňového bonu-
su a nezdaniteľnej časti základu dane 
na daňovníka, zamestnanec je povin-
ný oznámiť tieto skutočnosti zamest-
návateľovi, ktorý je platiteľom dane, 
u ktorého si daňový bonus a nezdani-
teľnú časť základu dane na daňovní-
ka uplatňuje, v listinnej podobe, na-
príklad zmenou vo vyhlásení podľa 
odseku 6, ak sa so zamestnávateľom, 
ktorý je platiteľom dane, nedohodnú 
na ich oznamovaní elektronickými 
prostriedkami, najneskôr posledný 
deň kalendárneho mesiaca, v ktorom 
zmena nastala.“ V súlade s ust. § 36 
ods. 7 a 8 ZDP je zamestnanec po-
vinný  oznámiť  zamestnávateľovi 
nasledovné zmeny:

 ● Ak dôjde v priebehu zdaňova-
cieho  obdobia  k  zmene pod-
mienok  rozhodujúcich  na pri-
znanie daňového bonusu a ne-
zdaniteľnej  časti základu dane 
na  daňovníka,  zamestnanec  je 
povinný  oznámiť  tieto  skutoč-
nosti  zamestnávateľovi,  ktorý 
je platiteľom dane, u ktorého si 
daňový  bonus  a  nezdaniteľnú 
časť základu dane na daňovní-
ka uplatňuje,  v  listinnej podo-
be,  napríklad  zmenou  vo  vy-
hlásení, ak sa so zamestnávate-

ľom,  ktorý  je  platiteľom dane, 
nedohodnú  na  ich  oznamova-
ní  elektronickými  prostried-
kami,  najneskôr  posledný  deň 
kalendárneho  mesiaca,  v  kto-
rom zmena nastala (§ 36 ods. 7 
ZDP).

 ● Ak  dôjde  v  priebehu  zdaňo-
vacieho  obdobia  k  zmene za-
mestnávateľa,  u  ktorého  za-
mestnanec  uplatňuje  nárok  na 
nezdaniteľnú časť  základu da-
ne  na  daňovníka  alebo  na  da-
ňový  bonus,  zamestnanec  je 
povinný  túto  skutočnosť  po-
tvrdiť  podpisom  vo  vyhlásení 
u  toho  zamestnávateľa,  u  kto-
rého  uplatňoval  nárok  na  ne-
zdaniteľnú  časť  základu  dane 
na daňovníka a daňový bonus 
ku  dňu,  keď  táto  skutočnosť 
nastala (§ 36 ods. 8 ZDP).

Oznamovaciu  povinnosť  o  zme-
ne  podmienok  rozhodujúcich  na 
výpočet daňovej povinnosti je za-
mestnanec povinný plniť v listin-
nej podobe, napr. uvedením zme-
ny  vo  vyhlásení  (IV.  časť  tlačiva 
Zmeny  v  údajoch  uvedených  vo 
vyhlásení),  alebo  po  vzájomnej 
dohode so zamestnávateľom, do-
ručí zamestnávateľovi oznámenie 
o  zmene  podmienok  rozhodujú-
cich  na  výpočet  daňovej  povin-
nosti elektronickými prostriedka-
mi. K zmenám, ktoré majú vplyv 
na výpočet daňovej povinnosti  a 
ktoré má zamestnanec povinnosť 
oznámiť zamestnávateľovi najne-
skôr  posledný  deň  kalendárne-
ho mesiaca, v ktorom zmeny na-
stali, patria: napr. zamestnancovi 
bol priznaný starobný dôchodok, 
narodilo sa zamestnancovi dieťa, 
zamestnanec sa oženil (príp. roz-
viedol),  dieťa,  na  ktoré  si  uplat-
ňuje daňový bonus, prerušilo/za-
nechalo  štúdium.  Zamestnanec, 
ktorý  je začiatku  zdaňovacieho 
obdobia poberateľom predčasné-
ho starobného dôchodku, starob-
ného  dôchodku  alebo  dôchodku 
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zo zahraničného povinného pois-
tenia rovnakého druhu alebo vý-
sluhového  dôchodku,  príp.  ob-
dobného dôchodku zo zahraničia, 
už  nemá  povinnosť  každoročne 
deklarovať  vo  vyhlásení  na  zda-
nenie  príjmov  platnosť  rozhod-
nutia o priznaní dôchodku. Táto 
každoročnú  povinnosť  daňovní-
ka bola s účinnosťou od 1. 1. 2020 
zrušená. Oznamovacia povinnosť 
tohto  druhu  vzniká  daňovníko-
vi (dôchodcovi) len raz, napr. pri 
nástupe  do  zamestnania,  príp. 
v tom prípade, ak dôjde v priebe-
hu zdaňovacieho obdobia k zme-
ne  podmienok  rozhodujúcich  na 
priznanie daňového bonusu a ne-
zdaniteľnej časti základu dane na 
daňovníka.

 �Príklad č. 1:

Syn zamestnanca (vysokoškolák) 
uzatvoril manželstvo a presťa-
hoval sa zo spoločnej domácnosti 
dňa 27. 5. 2020. Kedy a akou for-
mou je / bol zamestnanec povinný 
túto skutočnosť oznámiť zamest-
návateľovi?

Zamestnanec  bol  povinný  ozná-
miť  tieto  skutočnosti  zamestná-
vateľovi  v  listinnej  podobe,  na-
príklad  zmenou  vo  vyhlásení, 
a  to  najneskôr  posledný  deň  ka-
lendárneho  mesiaca,  v  ktorom 
zmena nastala, t.  j. do konca má-
ja 2020. Od júna 2020 zamestnan-
covi  nárok na daňový bonus  za-
nikol.

    

 �Príklad č. 2:

Zamestnancovi, ktorý si u za-
mestnávateľa uplatňuje nárok na 
daňovú úľavu, bol dňa 10. 10. 
2020 spätne k 1. 1. 2020 priznaný 
starobný dôchodok. Kedy a akou 
formou je / bol zamestnanec po-
vinný túto skutočnosť oznámiť 
zamestnávateľovi?

Zamestnanec  bol  povinný  ozná-
miť  tieto  skutočnosti  zamestná-
vateľovi v listinnej podobe, naprí-
klad  zmenou  vo  vyhlásení,  a  to 
najneskôr  posledný  deň  kalen-
dárneho mesiaca, v ktorom zme-
na nastala,  t.  j. do konca októbra 
2020.  Od  mesiaca  november  za-
mestnanec nárok na mesačnú da-
ňovú úľavu už nemá  a po uply-
nutí roka si bude môcť uplatniť jej 
nárok  len vo výške rozdielu me-
dzi  ročnou  sumou  daňovej  úľa-
vy a  ročným úhrnom vyplatené-
ho dôchodku.

    

 �Príklad č. 3:
Zamestnanec podpísal u zamest-
návateľa vyhlásenie na zdane-
nie príjmov a uplatňoval si da-
ňovú úľavu na daňovníka. Ku 
dňu 31. 12. 2020 končí u toh-
to zamestnávateľa pracovný po-
mer a od 1. 1. 2021 sa zamestnal 
u nového zamestnávateľa. Nakoľ-
ko došlo k zmene zamestnávateľa, 
má zamestnanec povinnosť ukon-
čiť platnosť vyhlásenia u pred-
chádzajúceho zamestnávateľa?

V súlade  s ust.  §  36 ods.  8 ZDP, 
ak dôjde v priebehu zdaňovacie-
ho  obdobia  k  zmene zamestná-
vateľa,  u  ktorého  zamestnanec 
uplatňuje  nárok  na  nezdaniteľ-
nú  časť  základu dane  na daňov-
níka, zamestnanec je povinný tú-
to skutočnosť potvrdiť podpisom 
vo  vyhlásení,  ktoré  doručí  za-
mestnávateľovi  v  listinnej  podo-
be, ak sa nedohodnú na jeho do-
ručení  elektronickými  prostried-
kami. Zmenu je povinný oznámiť 
ku dňu, kedy táto skutočnosť na-
stala  t.  j.  ku  dňu  skončenia  pra-
covného pomeru. Táto povinnosť 
sa  viaže  na  všetky  zmeny,  ktoré 
nastali v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, t. j. aj na prípady, ak za-
mestnanec odíde zo zamestnania 
k 31. 12. daného roka. To zname-

ná, že ak dôjde k skončeniu pra-
covného  pomeru,  zamestnanec 
má povinnosť uviesť túto skutoč-
nosť  do  vyhlásenia  na  zdanenie 
príjmov, a zároveň uviesť, za kto-
rý mesiac  si  naposledy  uplatňu-
je nárok na daňovú úľavu na da-
ňovníka.

    

 �Príklad č. 4:

Dieťa zamestnanca ukončilo dru
hý stupeň vysokoškolského štúdia 
štátnou skúškou dňa 20. 6. 2021. 
Ako je zamestnanec, ktorý si na 
toto dieťa uplatňoval nárok na da-
ňový bonus, povinný túto skutoč-
nosť oznámiť zamestnávateľovi?

Ak dôjde v priebehu zdaňovacie-
ho obdobia  k  zmene podmienok 
rozhodujúcich  na  priznanie  da-
ňového  bonusu,  zamestnanec  je 
povinný oznámiť tieto skutočnos-
ti zamestnávateľovi, u ktorého si 
daňový bonus uplatňuje, v listin-
nej podobe,  napríklad  zmenou 
vo vyhlásení, ak sa so zamestná-
vateľom nedohodnú na ich ozna-
movaní  (najskôr  od  1.  1.  2020) 
elektronickými prostriedkami. 
Oznamovaciu  povinnosť  je  za-
mestnanec povinný  splniť  najne-
skôr posledný deň kalendárneho 
mesiaca, v ktorom zmena nastala. 
Z uvedeného vyplýva, že zamest-
nanec oznámi na vyhlásení skon-
čenie  štúdia  dieťaťa,  na  ktoré  si 
uplatňoval daňový bonus, tak, že:

 ● v položke Druh zmeny uvedie 
skončenie štúdia dňa,

 ● v  položke  Zmena  nastala  dňa 
uvedie 20. 6. 2021,

 ● v  položke  Dátum  oznámenia 
uvedie  dátum,  kedy  túto  sku-
točnosť  oznámil  zamestnáva-
teľovi,

 ● v položke Podpis zamestnanca 
sa zamestnanec podpíše.
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Na splnenie oznamovacej povin-
nosti môže však zvoliť aj inú for-
mu, napr.,  ak  je zamestnanec  to-
ho času neprítomný na pracovis-
ku (je na dovolenke, je dlhodobo 
práceneschopný apod.), a oznámi 
tieto skutočnosti zamestnávateľo-
vi listom, príp. mailovou formou.

Zamestnanec  je povinný zamest-
návateľovi,  u  ktorého  podpísal 
vyhlásenie  na  zdanenie  príjmov, 
nahlásiť:

 ● každú zmenu podmienok,  ku 
ktorým  dôjde  počas  zdaňova-
cieho  obdobia  a  ktoré  ovplyv-
ňujú  nárok  na  daňovú  úľavu 
na daňovníka a nárok na daňo-
vý bonus, a  to písomne najne-
skôr do  konca mesiaca,  v  kto-
rom zmeny nastali (§ 36 ods. 7 
ZDP),

 ● zmenu zamestnávateľa,  ktorá 
nastala v priebehu zdaňovacie-
ho  obdobia  a  túto  skutočnosť 
potvrdiť  ku dňu,  kedy nastala 
– zamestnanec uvedie mesiac a 
rok, za ktorý si u zamestnáva-
teľa naposledy uplatňuje daňo-
vú  úľavu  na  daňovníka,  príp. 
nárok na daňový bonus, aby sa 
predišlo k duplicitnému uplat-
neniu  príslušných  nárokov 
(§ 36 ods. 8 ZDP); s účinnosťou 
od  1.  1.  2021  ak  zamestnanec 
skončí zamestnanie, na daňový 
bonus  a  nezdaniteľnú  časť  zá-
kladu dane  na  daňovníka  pri-
hliadne zamestnávateľ posled-
nýkrát  za  kalendárny  mesiac, 
v ktorom skončil zamestnanie, 
ak  vo  vyhlásení  zamestnanec 
neuvedie  inak  (posledná  veta 
ust. § 36 ods. 1 zákona),

 ● pri opakovanom zamestna-
ní u toho  istého  zamestnáva-
teľa,  u  ktorého  si  zamestna-
nec  uplatňoval  daňovú  úľavu 
na daňovníka, sa nárok na da-
ňovú  úľavu  a  na  daňový  bo-
nus  (opakovane)  uplatní  zápi-
som  tejto  skutočnosti  na  tlači-
ve  Vyhlásenie  na  zdaňovanie 

príjmov v jeho IV. časti, t. j. za-
mestnanec uvedie mesiac a rok 
opätovného uplatnenia nároku 
na daňovú úľavu a daňový bo-
nus;  nové  vyhlásenie  zamest-
nanec nie je potrebné vypĺňať.

Upozornenie: Tlačivo Vyhlásenie 
na zdaňovanie príjmov sa počnúc 
1. 1. 2014 zmenilo z odporúčané-
ho tlačiva na povinné tlačivo, kto-
rého vzor určuje FR SR (dovtedy 
vzor určovalo Ministerstvo finan-
cií SR).

FR SR na základe  oznámenia 
č. 21/DZPaU/2019/I zo dňa 21. 11. 
2019 o určení vzorov tlačív použí-
vaných v súvislosti s príjmami zo 
závislej činnosti platných od 1. 1. 
2020 určilo pre zdaňovacie obdo-
bie roku 2020 nový vzor tlačiva 
Vyhlásenie na zdaňovanie príj-
mov [VYH36v20]. FR SR bude po 
31. 12. 2019 akceptovať aj vyhlá-
senie [VYH36v18], ktoré na zákla-
de oznámenia zo dňa 12. 12. 2017 
určilo pre zdaňovacie obdobie ro-
ku 2018, ak tento vzor zamestna-
nec vyplnil a podpísal na zdaňova-
cie obdobie 2019.

FR SR na základe oznámenia 
č. 36/DZPaU/2020/I zo dňa 7. 12. 
2020 o určení vzorov tlačív pou-
žívaných v súvislosti s príjma-
mi zo závislej činnosti platných 
od 1. 1. 2021 určilo pre zdaňova-
cie obdobie roku 2021 vzor tlačiva 
[VYH36v20] vydané oznámením 
č. 21/DZPaU/2019.

 �Príklad č. 5:
Zamestnanec nastúpil do zamest-
nania dňa 1. 1. 2018 a podpísal 
vyhlásenie na rok 2018. Na tla-
čive vyhlásenia z roku 2018 si 
uplatnil nároky aj pre zdaňova-
cie obdobie roku 2019. Vyhlásenie 
podpísané na rok 2019 platilo au-
tomaticky aj pre zdaňovacie obdo-
bie roku 2020, nakoľko zamestna-
nec ho nezneplatnil a každoročná 

povinnosť zamestnanca predlžo-
vať platnosť vyhlásenia bola zá-
konom zrušená. Platí vyhlásenie 
podpísané na rok 2019 a následne 
na rok 2020 aj pre zdaňovacie ob-
dobie roku 2021?

V  zmysle  usmernenia  FR  SR  zo 
dňa 21. 11. 2019 sa po 31. 12. 2019, 
t.  j. pre zdaňovacie obdobie roku 
2020,  akceptuje  aj  vyhlásenie  na 
zdanenie príjmov, ktoré bolo ur-
čené pre  zdaňovacie  obdobie  ro-
ku 2018. Podmienkou je, že tento 
vzor vyhlásenia zamestnanec vy-
plnil  a  podpísal  pre  zdaňovacie 
obdobie  2019,  a  následne  v  ňom 
mohol  zamestnanec  pokračovať 
aj  pre  zdaňovacie  obdobie  2020. 
V  danom  prípade môže  zamest-
nanec  pokračovať  v  uplatňovaní 
nároku  na  daňovú úľavu  na  da-
ňovníka,  príp.  nároku  na  daňo-
vý  bonus  aj  pre  zdaňovacie  ob-
dobie roku 2021. Slovné spojenie 
Finančné riaditeľstvo SR bude po 
31.  12.  2019  akceptovať  aj  vyhlá-
senie  [VYH36v18] možno chápať 
tak,  že  zamestnávateľ  môže  dať 
(ale nemusí) zamestnancovi, kto-
rý mal podpísané vyhlásenie pre 
rok  2019  a  pre  rok  2020,  podpí-
sať pre zdaňovacie obdobie roku 
2021 aj nový vzor vyhlásenia.

    

Dňa 19. 6. 2019 bola schválená no-
vela č. 221/2019 Z. z. o dani z príj-
mov (v rámci novely zákona pro-
ti byrokracii), z ktorej vyplýva, že 
zamestnanec, ktorý si bude chcieť 
uplatniť  nárok na daňový bonus 
na vyživované dieťa u svojho za-
mestnávateľa, nemá povinnosť od 
1. 12. 2019 predkladať potvrdenie 
o  návšteve  školy  alebo  potvrde-
nie príslušného úradu o poberaní 
prídavku na dieťa. Uvedené však 
platí len v prípade, ak si zamest-
nanci uplatňujú nárok na daňový 
bonus  u  zamestnávateľov  podľa 
osobitného predpisu. Ide zamest-
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návateľov podľa § 1 ods. 2 záko-
na č. 552/2003 Z. z. o výkone prá-
ce vo verejnom záujme v z. n. p. a 
zákona č. 55/2017 Z. z. v z. n. p., 
ktorí  sa  považujú  za  orgány  ve-
rejnej moci  a  ktorí  zmysle  záko-
na proti byrokracii budú mať po-
skytnutý  prístup  do  centrálneho 
registra  detí,  žiakov  a  posluchá-
čov,  a  centrálneho  registra  štu-
dentov. Môže  ísť však  len o die-
ťa žijúce s daňovníkom v domác-
nosti, ktoré sa sústavne pripravu-
je na povolanie štúdiom na škole 
so sídlom na území SR, to zname-
ná,  že  povinnosť  predkladať  po-
tvrdenie o návšteve školy zostáva 
zachovaná pre  tých daňovníkov, 
ktorých  deti  študujú  na  školách 
so sídlom mimo územia SR.

Vystavenie a doručenie potvrdenia 
o zdaniteľnom príjme zo závislej 
činnosti (§ 39 ods. 5 ZDP)
Zamestnávateľ  je povinný za ob-
dobie,  za  ktoré  vyplácal  zamest-
nancovi  zdaniteľnú  mzdu,  vy-
staviť a doručiť v zákonnej  leho-
te  zamestnancovi doklad  o  sú-
hrnných údajoch uvedených na 
mzdovom liste,  ktoré  sú  rozho-
dujúce  na  výpočet  zdaniteľnej 
mzdy,  preddavkov  na  daň,  da-
ne a na priznanie zamestnaneckej 
prémie a na priznanie daňového 
bonusu  za  príslušné  zdaňovacie 
obdobie. Ide o tlačivo Potvrdenie 
o zdaniteľných príjmoch  fyzickej 
osoby zo  závislej  činnosti  za  rok 
2020 (ďalej len „Potvrdenie o zda-
niteľných  príjmoch“).  Ide  o  po-
vinné tlačivo, ktorého vzor vydá-
va  Finančné  riaditeľstvo  SR.  Za-
mestnávateľ  vystavuje  a  doručí 
tlačivo:

 ● do 10. 2. 2021 na žiadosť za-
mestnanca,  ak  zamestnanec 
po žiada zamestnávateľa o jeho 
vystavenie  do  5.  2.  2021;  v  ta-
komto prípade pôjde o zamest-
nancov,  ktorí  požiadajú  o  vy-
konanie  ročného  zúčtovania 

iného zamestnávateľa (zamest-
návateľ vydá potvrdenie len na 
základe  žiadosti  zamestnanca, 
pričom súčasná právna úprava 
formu žiadosti neupravuje),

 ● do 10. 3. 2021 bez žiadosti za-
mestnanca, ak  zamestnávateľ 
nebude  tomuto  zamestnanco-
vi vykonávať ročné zúčtovanie, 
nakoľko  zamestnávateľa  o  je-
ho  vykonanie  nepožiadal  (za-
mestnávateľ  vydá  potvrdenie 
bez žiadosti zamestnanca).

Zamestnancovi, ktorému zamest-
návateľ v roku 2020 vyplácal zda-
niteľné príjmy zo závislej činnos-
ti, a ktorému vykonal ročné zúč-
tovanie,  je  zamestnávateľ  taktiež 
povinný  vystaviť  doklad  o  sú-
hrnných  údajoch  uvedených  na 
mzdovom liste. Týmto dokladom 
však nie je Potvrdenie o zdaniteľ-
ných príjmoch,  ale  tlačivo Ročné 
zúčtovanie preddavkov na daň za 
rok  2020.  Túto povinnosť  si mu-
sí zamestnávateľ splniť v termíne 
do 30. 4. 2021.

Upozornenie: Na zdaňovacie ob-
dobie roku 2020 určilo FR SR na 
základe oznámenia č. 21/DZPaU/ 
2019/I zo dňa 21. 11. 2019 o ur-
čení vzorov tlačív používaných 
v súvislosti s príjmami zo závis-
lej činnosti nový vzor tlačiva Po-
tvrdenie o zdaniteľných príjmoch 
fyzickej osoby zo závislej činnos-
ti [ POT39_5v20]. Na zdaňova-
cie obdobie roku 2021 určuje FR 
SR na základe oznámenia č.   36/
DZPaU/ 2020/I zo dňa 7. 12. 2020 
o určení vzorov tlačív používa-
ných v súvislosti s príjmami zo 
závislej činnosti nový vzor tlači-
va Potvrdenie o zdaniteľných príj-
moch fyzickej osoby zo závislej 
činnosti [POT39_5v21].

Podľa legislatívy platnej k 31. 12. 
2013 bolo možné vystaviť oprav-
né  potvrdenie  o  zdaniteľných 

príjmoch  len  v  prípadoch,  ak  to 
zistil  správca  dane,  ktorý  daňo-
vú povinnosť daňovníka kontro-
luje.  Na  základe  toho  bol  vyda-
ný platobný výmer, ktorým sa za-
mestnávateľovi vyrubila daň ale-
bo rozdiel dane.

Od 1. 1. 2014 platí, že ak zamest-
návateľ  alebo  zamestnanec  zis-
til,  že potvrdenie o zdaniteľných 
príjmoch  obsahuje  nesprávne 
údaje,  zamestnávateľ  má  povin-
nosť  vystaviť  opravné potvrde-
nie  (v  potvrdení  zamestnávateľ 
vyznačí, že  ide o opravné potvr-
denie). Lehota na vystavenie je do 
konca mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom:

 ● zamestnávateľ  zistil  nedostat-
ky alebo

 ● zamestnávateľa  na  túto  chybu 
zamestnanec upozornil.

Ak správca dane zistí, že zamest-
návateľ nevystavil a nedoručil za-
mestnancovi v ustanovenej lehote 
tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných 
príjmoch,  uloží  zamestnávateľo-
vi pokutu vo výške  15  €  za kaž-
dého takéhoto zamestnanca. Výš-
ka  celkovej  pokuty  za  príslušné 
zdaňovacie obdobie nemôže pre-
siahnuť 30 000 € za všetkých za-
mestnancov,  ktorým  neboli  vyš-
šie  uvedené  potvrdenia  vystave-
né. Spôsob preukazovania doru-
čenia potvrdenie súčasná právna 
úprava neupravuje.

Od 1. 1. 2020 platí, že po vzájom-
nej  dohode  zamestnávateľa  so 
zamestnancom  sa  umožňuje  za-
mestnávateľom vystaviť a doručiť 
nižšie  uvedené  doklady  aj  elek-
tronickou formou:

 ● Potvrdenie o zdaniteľných príj-
moch (§ 39 ods. 5 ZDP).

 ● Doklad  o  vykonanom  ročnom 
zúčtovaní (§ 39 ods. 6 ZDP).

 ● Potvrdenie  o  zaplatení  dane 
(§ 39 ods. 7 ZDP).
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V platnosti však stále zostáva pri-
márna možnosť doručenia doku-
mentov v  listinnej  podobe. Elek-
tronická  forma  je  možná  len  po 
vzájomnej dohode so zamestnan-
com, pričom pri tejto forme doru-
čenia  má  zamestnávateľ  povin-
nosť  zabezpečiť  ochranu  osob-
ných  údajov  (napr.  šifrovaním). 
Doklad,  ktorý  bude  doručený 
elektronickými  prostriedkami, 
musí obsahovať predtlačený od-
tlačok pečiatky zamestnávateľa 
a  faksimile podpisu zamestná-
vateľa, a nemožno ho dodatočne 
meniť ani upravovať. Vyžaduje sa 
aj  potvrdenie  doručenia  elektro-
nickej správy, ktoré by malo v sú-
lade so zákonom obsahovať:

 ● informáciu  o  dátume  a  čase 
elektronického  doručenia  do-
kumentu,

 ● označenie  elektronickej  pošto-
vej  schránky  príjemcu  dohod-
nutej  medzi  zamestnancom  a 
zamestnávateľom.

V súlade s prechodným ustanove-
ním § 52zza ods. 20 novely záko-
na sa ustanovenia § 36 ods. 6 a 7, 
§ 38 ods. 1 a § 39 ods. 16, ktorý-
mi sa upravuje spôsob doručova-
nia v elektronickej podobe, v zne-
ní  účinnom  od  1.  1.  2020  použi-
li prvýkrát pri oznamova ní zmien 
a doručovaní  dokla dov medzi za-
mestnávateľom  a  zamestnancom 
elektronickými prostriedkami po 
31. 12. 2019.

Podanie žiadosti o vykonanie roč-
ného  zúčtovania  preddavkov  na 
daň z príjmov (§ 38 ods. 1 ZDP)

Zamestnávateľ  je  povinný  do 
15.  2.  2021  prijímať  od  svojich 
(aj  bývalých)  zamestnancov  vy-
plnené  a  podpísané  tlačivo  Žia-
dosť o vykonanie ročného zúčto-
vania preddavkov na daň z príj-
mov  zo  závislej  činnosti  za  zda-
ňovacie obdobie roku 2020 (ďalej 
len  „Žiadosť  o  vykonanie  ročné-

ho zúčtovania“),  na  základe kto-
rého majú  zamestnanci možnosť 
požiadať  o  vysporiadanie  daňo-
vej povinnosti z ich ročných zda-
niteľných príjmov zo závislej čin-
nosti  zamestnávateľa.  Neoddeli-
teľnou súčasťou žiadosti sú aj ich 
prílohy.  Žiadosť  sa  považuje  za 
povinné tlačivo, ktorého vzor vy-
dáva Finančné riaditeľstvo SR.

Zamestnanec  môže  doručiť  za-
mestnávateľovi  vyplnenú  Žia-
dosť  o  vykonanie  ročného  zúč-
tovania nielen v písomnej forme, 
ale  po  vzájomnej  dohode  so  za-
mestnávateľom  aj  elektronickou 
formou  (napr.  emailom).  Ak  sa 
zamestnávateľ  so  zamestnancom 
na doručení žiadosti o vykonanie 
ročného  zúčtovania  elektronic-
kými  prostriedkami  nedohodnú, 
stále zostáva v platnosti možnosť 
podať žiadosť aj v listinnej forme.

Upozornenie: FR SR na základe 
oznámenia č. 36/DZPaU/2020/I 
zo dňa 7. 12. 2020 o určení vzo-
rov tlačív používaných v súvislos-
ti s príjmami zo závislej činnosti 
určuje za zdaňovacie obdobie ro-
ku 2020 nový vzor tlačiva Žiadosť 
o vykonanie ročného zúčtovania 
[ZIA38v20_1]. Nakoľko ide o zá-
väzný vzor tlačiva, pri podaní žia-
dosti o vykonanie ročného zúčto-
vania za rok 2020 možno použiť 
len nový vzor žiadosti.

Upozornenie: Podľa právnej úpra-
vy platnej do 31. 12. 2020 mo-
hol o vykonanie ročného zúčto-
vania zamestnanec požiadať to-
ho zamestnávateľa, u ktorého si 
ako u posledného v roku, za kto-
rý sa vykonáva ročné zúčtovanie, 
uplatňoval nezdaniteľnú časť zá-
kladu dane na daňovníka a daňo-
vý bonus (mal podpísané vyhlá-
senie na zdaňovanie príjmov). Ak 
mal zamestnanec viac zamestná-
vateľov (postupne po sebe alebo aj 
súčasne v jednom čase) a u žiad-

neho z nich vyhlásenie podpísa-
né nemal, tak mohol o vykona-
nie ročného zúčtovania požiadať 
ktoréhokoľvek z nich. Dňa 2. 12. 
2020 bola schválená novela ZDP, 
v zmysle ktorej môže zamestnanec 
požiadať o ročné zúčtovanie ktoré-
hokoľvek zamestnávateľa, ktorý je 
platiteľom dane, a ktorý zamest-
nancovi počas zdaňovacieho obdo-
bia vyplácal zdaniteľnú mzdu.

Na  to,  aby  zamestnanec  mohol 
požiadať zamestnávateľa o vyko-
nanie  ročného  zúčtovania  musia 
byť splnené zákonom ustanovené 
podmienky:

 ● počas roka mal vyplatené príj-
my len zo závislej činnos-
ti zdanené  preddavkami  na 
daň  zo  zdrojov  na  území  SR 
(bez ohľadu na druh právneho 
vzťahu, ktorý zakladal daňov-
níkovi nárok na zdaniteľný prí-
jem zo závislej činnosti),

 ● nepoberal príjmy  zo  zdrojov 
v zahraničí (táto podmienka sa 
týka daňového rezidenta SR!),

 ● nemal  príjmy  zo  závislej  čin-
nosti od zamestnávateľa so síd-
lom alebo bydliskom v zahra-
ničí (ktorý nemá v SR stálu pre-
vádzkareň),

 ● nemal žiadne príjmy z podni-
kateľskej alebo obdobnej zá-
robkovej činnosti,  nakoľko 
podnikateľskú činnosť nevyko-
nával (nemal ani úroky na pod-
nikateľskom účte); pre úplnosť 
uvádzane, že povinnosť podať 
daňové priznanie sa neviaže na 
vlastníctvo živnostenského lis-
tu alebo  iného oprávnenia, ale 
na skutočnosť, že daňovník po-
beral  príjmy  z  podnikateľskej 
alebo obdobnej zárobkovej čin-
nosti,

 ● nie je povinný zvýšiť základ 
dane  z  dôvodu,  že neboli  spl-
nené podmienky na uplatnenie 
nezdaniteľnej časti základu da-
ne podľa § 11 ods. 11 ZDP, t. j. 
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neboli  porušené  podmienky 
pri  sporení  na  doplnkové  dô-
chodkové  sporenie  (ďalej  len 
„DDS“);  k  porušeniu  podmie-
nok  dôjde  ak  zamestnancovi, 
ktorý  si  znižoval  základ  dane 
uplatnením  preukázateľne  za-
platených príspevkov na DDS, 
je  povinný  zvýšiť  základ  da-
ne, nakoľko mu bol vyplatený 
predčasný  výber  podľa  záko-
na č. 650/2004 Z. z.; ak by bola 
daňovníkovi táto dávka vypla-
tená a v minulosti  (najskôr od 
roku 2014) si základ dane zni-
žoval o príspevky na DDS, má 
povinnosť  zvýšiť  základ  da-
ne o  sumu  týchto zaplatených 
príspevkov do  troch  rokov po 
skončení  zdaňovacieho  obdo-
bia, v ktorom bola dávka pred-
časný výber vyplatená.

Poznámka: Ak si zamestnanec za 
rok 2010 a skoršie roky uplatňoval 
nárok na nezdaniteľnú časť zákla-
du dane na zaplatené príspevky na 
doplnkové dôchodkové sporenie, ži-
votné poistenie alebo účelové spo-
renie a zrušil toto sporenie (poru-
šil podmienky) po 31. 12. 2010, 
nejde na daňové účely o porušenie 
podmienok, a preto daňovník nemá 
žiadnu povinnosť dodaniť si sumu 
vo výške tejto uplatnenej daňovej 
úľavy. Z uvedeného vyplýva, že 
v takomto prípade zamestnávateľ 
zamestnancovi ročné zúčtovanie 
za rok 2020 vykonať môže.

Vykonanie ročného zúčtovania 
preddavkov na daň z príjmov  
(§ 38 ods. 6 ZDP)

Zamestnávateľ je povinný do toh-
to 31. 3. 2021 vykonať ročné zúč-
tovanie  a  výpočet  dane  za  za-
mestnancov,  ktorí  o  to  písomne 
požiadali do  15.  2.  2021  a neboli 
povinní  sami  podať  daňové  pri-
znanie  (splnili  zákonom  určené 
podmienky, čo v žiadosti o vyko-

nanie  ročného  zúčtovania  čestne 
prehlásili).

Ak zamestnanec v žiadosti o vy-
konanie ročného zúčtovania uvie-
dol,  že  chce poukázať podiel  za-
platenej dane do výšky 2 % (3 %) 
na osobitné účely podľa § 50 zá-
kona,  zamestnávateľ  je  na  tento 
účel povinný vystaviť zamestnan-
covi podľa § 39 ods. 7 ZDP Potvr-
denie o zaplatení dane [ktoré za-
mestnanec  predkladá  príslušné-
mu  správcovi  dane  (akémukoľ-
vek,  najvhodnejšie  však  miestne 
príslušnému podľa miesta trvalé-
ho pobytu)]. Zamestnanec sa mô-
že  rozhodnúť  venovať  2 %  resp. 
3 % podiel zaplatenej dane najne-
skôr do 30. 4. 2021.

Vydanie dokladu o zaplatení dane 
(§ 39 ods. 7 ZDP)

Zamestnanec,  ktorý požiadal  za-
mestnávateľa  o  vykonanie  roč-
ného zúčtovania a v žiadosti po-
žiadal aj o vystavenie potvrdenia 
o  zaplatení  dane  na  účely  pou-
kázania podielu zaplatenej dane, 
potvrdenie  je  zamestnávateľ  po-
vinný vystaviť najneskôr do 15. 4. 
roku,  v  ktorom  zamestnanco-
vi  vykonal  ročné  zúčtovanie.  To 
znamená, že Potvrdenie o zapla-
tení dane za rok 2020 možno vy-
staviť  zamestnancovi  najneskôr 
do 15. 4. 2021.

Potvrdenie  o  zaplatení  dane  je 
povinnou  prílohou  Vyhlásenia 
o  poukázaní  podielu  zaplatenej 
dane, ktorá zodpovedá sume 2 % 
(3  %)  zaplatenej  dane  z  príjmov 
fyzickej osoby, na základe ktoré-
ho zamestnanec môže, najneskôr 
do 30. apríla 2021, u správcu dane 
vyhlásiť, že podiel zaplatenej da-
ne do výšky 2 % (3 %) sa má pou-
kázať ním určenej právnickej oso-
be.

Upozornenie: FR SR na základe 
oznámenia o určení vzorov tlačív 
používaných v súvislosti s príj-
mami zo závislej činnosti zo dňa 
6. 12. 2018 určilo za zdaňovacie 
obdobie roku 2018 nový vzor tla-
čiva Vyhlásenie o poukázaní po-
dielu zaplatenej dane [V2Pv18_1] 
z príjmov fyzickej osoby, ktorej bo-
lo za zdaňovacie obdobie vykona-
né ročné zúčtovanie preddavkov 
na daň z príjmov zo závislej čin-
nosti a nový vzor tlačiva Potvrde-
nie o zaplatení dane z príjmov zo 
závislej činnosti na účely vyhlá-
senia o poukázaní sumy do výšky 
2 % alebo 3 % zaplatenej dane fy-
zickej osoby [V2Pv18_P]. Uvede-
né tlačivá sa použijú aj za zdaňo-
vacie obdobie roku 2019. Finančné 
riaditeľstvo SR na základe ozná-
menia č. 21/DZPaU/2019/I zo dňa 
21. 11. 2019 vydalo na zabezpeče-
nie jednotného postupu na vypl-
nenie vyhlásenia O poukázaní po-
dielu zaplatenej dane poučenie. Fi-
nančné riaditeľstvo SR na základe 
oznámenia č. 36/DZPaU/2020/I 
zo dňa 7. 12. 2020 určilo pre zda-
ňovacie obdobie roku 2020 Po-
tvrdenie o zaplatení dane na vzo-
re tlačiva [V2Pv18_P], ktoré bolo 
platné pre zdaňovacie obdobie ro-
ku 2018.

Daňovník môže predložiť u správ-
cu dane Vyhlásenie o poukázaní 
podielu zaplatenej dane a Potvr-
denie o zaplatení dane v listinnej 
podobe  len  nasledovnými  spô-
sobmi:

 ● na dvoch samostatných listoch 
pri  jednostrannej  tlači,  kde  na 
jednom  liste  bude  vyplnené 
Vyhlásenie  a  na  druhom  lis-
te  bude  Potvrdenie  o  zaplate-
ní dane vystavené zamestnáva-
teľom daňovníka. To znamená, 
že na druhej strane Potvrdenia 
o zaplatení dane sa nemôže na-
chádzať nevyplnené štruktúro-
vané  tlačivo Vyhlásenia  a  tak-
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tiež  na  druhej  strane Vyhláse-
nia sa nemôže nachádzať nevy-
plnené  štruktúrované  tlačivo 
Potvrdenia  o  zaplatení  dane, 
alebo

 ● na jednom liste pri obojstrannej 
tlači  bude  vyplnené  na  jednej 
strane  Vyhlásenie  a  na  druhej 
strane listu Potvrdenie o zapla-
tení dane vystavené zamestná-
vateľom daňovníka. Ak sú teda 
obidve tlačivá vytlačené na jed-
nom  liste,  je  potrebné  vyplniť 
ich na tomto jednom liste.

Vydanie dokladu o vykonanom 
zúčtovaní a doplnený doklad 
o jeho vykonaní (§ 39 ods. 6 ZDP)
Zamestnávateľ  je  povinný  doru-
čiť  zamestnancovi,  ktorému  vy-
konal  ročné  zúčtovanie  doklad 
o  vykonanom  ročnom  zúčtovaní 
na tlačive Ročné zúčtovanie pred-
davkov na daň z príjmov fyzickej 
osoby zo závislej činnosti do 30. 4. 
2021. Ide o povinné tlačivo, ktoré-
ho  vzor  vydáva  Ministerstvo  fi-
nancií SR. Za zdaňovacie obdobie 
roku 2020 určuje Ministerstvo fi-
nancií  SR  nový  vzor  tlačiva.  Za-
mestnávateľ má povinnosť vysta-
viť doklad:

 ● do 30.  4.  2021 bez žiadosti  za-
mestnanca,  keď  ide  o  doklad 
o  vykonanom  ročnom  zúčto-
vaní,  ktoré  je  zamestnávateľ 
povinný vystaviť a doručiť za-
mestnancovi alebo

 ● do 10 dní odo dňa doručenia 
žiadosti zamestnanca, kedy 
ide  o  doplnený  doklad  o  vy-
konanom  ročnom  zúčtovaní 
o údaj o vysporiadaní daňové-
ho  nedoplatku,  príp.  preplat-
ku, daňového bonusu alebo za-
mestnaneckej  prémie  (strana 
č. 2 dokladu o vykonanom roč-
nom zúčtovaní).

Zamestnávateľ za zdaňovacie ob-
dobie,  za  ktoré  vystavil  doplne-
ný doklad o vykonanom ročnom 

zúčtovaní nebude po dátume vy-
plnenia tohto dokladu zrážať ale-
bo  vyplácať  sumy  daňového  ne-
doplatku,  preplatku,  zamestna-
neckej prémie alebo daňového bo-
nusu uvedené v tomto doklade.

Upozornenie: Ministerstvo finan
cií SR na základe oznámenia 
č. MF/015679/2020721 zo dňa 
18. 12. 2020 o určení vzorov tlačív 
používaných v súvislosti s príj-
mami zo závislej činnosti na za-
bezpečenie jednotného postupu 
pri používaní tlačív v súvislos-
ti s príjmami zo závislej činnosti 
určuje za zdaňovacie obdobie 2020 
nový vzor tlačiva Ročné zúčtova-
nie preddavkov na daň z príjmov 
fyzickej osoby zo závislej činnosti.

Ak správca dane zistí, že zamest-
návateľ nevystavil a nedoručil za-
mestnancovi v ustanovenej lehote 
tlačivo Doklad o vykonanom roč-
nom  zúčtovaní,  uloží  zamestná-
vateľovi pokutu vo výške 15 € za 
každého  takéhoto  zamestnanca. 
Výška celkovej pokuty za prísluš-
né  zdaňovacie  obdobie  nemôže 
presiahnuť  30  000  €  za  všetkých 
zamestnancov,  ktorým  neboli 
uvedené potvrdenia vystavené.

Predloženie hlásenia o vyúčtovaní 
dane [§ 39 ods. 9 písm. b),  
§ 49 ods. 2 ZDP]

Zamestnávateľ je povinný do 30. 4. 
2021 predložiť miestne príslušné-
mu správcovi dane Hlásenie o vy-
účtovaní dane a o úhrne príjmov 
zo  závislej  činnosti,  o  zrazených 
preddavkoch na daň, o zamestna-
neckej prémii, o daňovom bonuse 
a  daňovom  bonuse  na  zaplatené 
úroky  (ďalej  len  „Hlásenie  o  da-
ni“)  do  konca  apríla  po  uplynutí 
zdaňovacieho  obdobia.  Ide  o  po-
vinné tlačivo, ktorého vzor vydá-
va Ministerstvo financií SR.

Upozornenie: Ministerstvo finan
cií SR na základe oznámenia 
č. MF/015679/2020721 zo dňa 
18. 12. 2020 o určení vzorov tlačív 
používaných v súvislosti s príjma-
mi zo závislej činnosti na zabezpe-
čenie jednotného postupu pri pou-
žívaní tlačív v súvislosti s príjma-
mi zo závislej činnosti určilo za 
zdaňovacie obdobie 2020 vzor tla-
čiva, ktoré bolo zverejnené ozná-
mením č. MF/014711/2019721 
zo dňa 9. 9. 2019 za zdaňovacie 
obdobie 2019 [HLASENIEv19_1].

Predloženie mesačného prehľadu 
o zrazených a odvedených 
preddavkoch na daň [§ 39 ods. 9 
písm. a), § 49 ods. 2 ZDP]
Zamestnávateľ  je  povinný vždy 
do konca nasledujúceho mesia-
ca za sledované obdobie  pred-
ložiť miestne príslušnému správ-
covi  dane  Prehľad  o  zrazených 
a  odvedených  preddavkoch  na 
daň z príjmov zo závislej činnos-
ti,  ktoré  zamestnancom  vyplatil, 
o  zamestnaneckej  prémii,  o  da-
ňovom bonuse a o daňovom bo-
nuse na zaplatené úroky za uply-
nulý kalendárny mesiac (ďalej len 
„Mesačný  prehľad  o  dani“)  do 
konca  kalendárneho  mesiaca,  za 
predchádzajúci  kalendárny  me-
siac. Ide o povinné tlačivo, ktoré-
ho  vzor  vydáva  Ministerstvo  fi-
nancií SR.

Upozornenie: MF SR na základe 
oznámenia č. MF/015679/2020
721 zo dňa 18. 12. 2020 o určení 
vzorov tlačív používaných v sú-
vislosti s príjmami zo závislej čin-
nosti na zabezpečenie jednotné-
ho postupu pri používaní tlačív 
v súvislosti s príjmami zo závislej 
činnosti určilo za zdaňovacie ob-
dobie 2021 vzor tlačiva, ktoré bo-
lo zverejnené oznámením MF SR 
č. MF/016579/2018721 zo dňa 
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9. 10. 2018 za zdaňovacie obdo-
bie roku 2019 [PREHLADv19_1]. 
Tento vzor tlačiva sa použije aj na 
zdaňovacie obdobie 2021.

Zúčtovanie preplatku 
na dani, daňového bonusu 
a zamestnaneckej prémie medzi 
zamestnancom a zamestnávateľom 
(§ 38 ods. 6 ZDP)
Zamestnávateľ  je povinný najne-
skôr do 31. 5. 2021 pri zúčtovaní 
výplat za apríl 2021  (májové vý-
platné termíny) vrátiť zamestnan-
covi preplatok dane (rozdiel me-
dzi vypočítanou daňou a úhrnom 
zrazených  preddavkov),  vyplatiť 
daňový bonus na dieťa, príp. da-
ňový  bonus  na  zaplatené  úroky 
a zamestnaneckú prémiu.

Zúčtovanie daňového nedoplatku 
medzi zamestnancom 
a zamestnávateľom  
(§ 38 ods. 7 ZDP)
Zamestnávateľ  je  povinný  zra-
ziť  zamestnancovi daňový nedo-
platok presahujúci sumu 5 € naj-
neskôr  do konca zdaňovacieho 
obdobia 2021.  Zákon  však  usta-
novuje  výnimky,  kedy  má  za-
mestnávateľ povinnosť zraziť za-
mestnancovi  aj  nedoplatok v  su-
me 5 € alebo v sume nižšej ako 5 € 
(t. j. aj 0,01 €). Ide o prípady, keď:

 ● sa  zamestnanec  rozhodol po-
ukázať  podiel  zaplatenej  dane 
do výšky 2 % (3 %) na osobit-
né  účely  a  v  takomto  prípade 
je potrebné uhradiť nedoplatok 
na dani najneskôr do 30. aprí-
la 2021 (nedoplatok na dani sa 
zrazí najneskôr v zúčtovaní vý-
plat za mesiac marec 2021),

 ● si  zamestnanec v  ročnom zúč-
tovaní uplatňoval nárok na da-
ňový bonus na dieťa, príp. da-
ňový bonus na zaplatené úroky 
a v takomto prípade je potreb-
né nedoplatok na dani uhradiť 

najneskôr  do  konca  zdaňova-
cieho obdobia 2021.

Ak zamestnávateľ nemôže zraziť 
zo  zdaniteľnej mzdy  zamestnan-
ca nedoplatok dane z dôvodu, že 
mu už nevypláca mzdu alebo ne-
možno zamestnancovi zrážku vy-
konať,  vyberie  nedoplatok  dane 
alebo  sumu  rozdielu  daňového 
bonusu  príslušný  správca  dane 
príslušný  podľa trvalého poby-
tu zamestnanca. Zamestnávateľ 
a  správca  dane  tento  postup  ne-
použijú,  ak  sa  nedoplatok  alebo 
suma  rozdielu  daňového  bonu-
su rovná sume 5 € alebo je menej 
(za podmienky,  že daňovník ne-
využije  možnosť  podať  vyhláse-
nie podľa § 50 zákona alebo si ne-
douplatňuje  v  ročnom zúčtovaní 
nárok na daňový bonus).

Daňové termíny
 ● Do 10. 2. 2021  na  žiadosť  za-
mestnanca  podanú  zamest-
nancom do  5.  2.  2021  vystaviť 
a  doručiť  zamestnancovi  po-
tvrdenie o zdaniteľnom príjme 
zo závislej činnosti (§ 39 ods. 5 
ZDP).

 ● Do 10. 3. 2021 bez žiadosti za-
mestnanca,  vystaviť  a  doručiť 
zamestnancovi,  ktorému  za-
mestnávateľ  vyplácal  zdani-
teľný príjem zo závislej činnos-
ti,  potvrdenie  o  zdaniteľnom 
príjme zo závislej činnosti (§ 39 
ods.  5  ZDP);  ide  o  prípad,  ak 
zamestnávateľ  nebude  tomu-
to  zamestnancovi  vykonávať 
ročné  zúčtovanie,  nakoľko  za-
mestnávateľa o jeho vykonanie 
nepožiadal (§ 39 ods. 5 ZDP).

 ● Do 15. 2. 2021 môže zamestna-
nec  podať  žiadosť  o  vykona-
nie  ročného  zúčtovania  pred-
davkov na daň z príjmov (§ 38 
ods. 1 ZDP).

 ● Do 31. 3. 2021  je  zamestnáva-
teľ povinný vykonať ročné zúč-
tovanie  preddavkov  na  daň 

z príjmov zamestnancom, ktorí 
ho o vykonanie požiadali (§ 38 
ods. 6 ZDP).

 ● Do 15. 4. 2021 je zamestnávateľ 
povinný  vydať  zamestnancovi 
doklad  o  zaplatení  dane  (§  39 
ods.  7  ZDP);  potvrdenie  o  za-
platení dane  je povinný vysta-
viť zamestnancovi  ten zamest-
návateľ,  ktorého  zamestnanec 
o  vystavenie  tohto  potvrdenia 
požiadal  v  žiadosti  o  vykona-
nie ročného zúčtovania.

 ● Do 30. 4. 2021 je zamestnávateľ 
povinný  vydať  zamestnancovi 
doklad o vykonanom zúčtova-
ní (§ 39 ods. 6 ZDP); do 10 dní 
odo dňa doručenia žiadosti za-
mestnanca,  je  zamestnávateľ 
povinný  vystaviť  zamestnan-
covi  doplnený  doklad  (strana 
č. 2 dokladu o vykonanom roč-
nom  zúčtovaní)  o  vykonanom 
ročnom zúčtovaní o údaj o vy-
sporiadaní daňového nedoplat-
ku,  príp.  preplatku,  daňového 
bonusu  alebo  zamestnaneckej 
prémie (§ 39 ods. 6 ZDP).

 ● Do 30. 4. 2021  je  zamestnáva-
teľ povinný predložiť správco-
vi  dane  hlásenie  o  vyúčtovaní 
dane [§ 39 ods. 9 písm. b), § 49 
ods. 2 ZDP].

 ● Vždy do konca nasledujúce-
ho mesiaca  za  sledované  ob-
dobie  je  zamestnávateľ  povin-
ný  predložiť  správcovi  dane 
mesačný  prehľad  o  zrazených 
a odvedených preddavkoch na 
daň  [§ 39 ods. 9 písm. a), § 49 
ods. 2 ZDP].

 ● Do 31. 5. 2021 je zamestnávateľ 
povinný vyplatiť zamestnanco-
vi  preplatok  na  dani,  daňový 
bonus  a  zamestnaneckú  pré-
miu (§ 38 ods. 6 ZDP).

 ● Do konca zdaňovacieho obdo-
bia 2021  je  zamestnávateľ  po-
vinný  zúčtovať  so  zamestnan-
com  daňový  nedoplatok  (§  38 
ods. 7 ZDP).
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Zamestnávateľ  je  povinný  zra-
ziť  zamestnancovi daňový nedo-
platok presahujúci sumu 5 € naj-
neskôr  do  konca  zdaňovacieho 
obdobia  2021.  Zákon  však  usta-
novuje  výnimky,  kedy  má  za-
mestnávateľ povinnosť zraziť za-
mestnancovi  aj  nedoplatok v  su-
me 5 € alebo v sume nižšej ako 5 € 
(t. j. aj 0,01 €). Ide o prípady, keď:

 ● sa  zamestnanec  rozhodol  po-
ukázať  podiel  zaplatenej  dane 
do výšky 2 % (3 %) na osobit-
né  účely  a  v  takomto  prípade 
je potrebné uhradiť nedoplatok 
na dani najneskôr do 30. 4. 2021 
(nedoplatok  na  dani  sa  zrazí 
najneskôr  v  zúčtovaní  výplat 
za mesiac marec 2021),

 ● si  zamestnanec v  ročnom zúč-
tovaní uplatňoval nárok na da-
ňový bonus na dieťa, príp. da-
ňový bonus na zaplatené úroky 
a v takomto prípade je potreb-
né nedoplatok na dani uhradiť 
najneskôr  do  konca  zdaňova-
cieho obdobia 2021.

Ing. Iveta Matlovičová

Status tehotnej zamestnankyne  
v pracovnoprávnych vzťahoch

PRÁvo PRE EKoNÓMov

Jedným  zo  znakov  právneho poriadku  moderného  demo-
kratického  štátu  je,  že  poskytu-
je zvláštnu ochranu slabším sub-
jektom.  Táto  skutočnosť  je  vidi-
teľná najmä v pracovnom práve, 
v  rámci  ktorého  sa  zvýhodnené 
postavenie  garantuje  napríklad 
mladistvým  zamestnancom,  za-
mestnancom  na  materskej  alebo 
rodičovskej  dovolenke  alebo  za-
mestnancom s dočasnou pracov-
nou neschopnosťou. Do tejto sku-
piny zraniteľnejších a slabších za-
mestnancov  patrí  aj  tehotná  za-
mestnankyňa.

Podľa  čl.  6  zákona  č.  311/2001 
Z.  z.,  Zákonník  práce  (ďalej  len 
„Zákonník práce“) náležia  tehot-
ným zamestnankyniam pracovné 
podmienky,  ktoré  majú  chrániť 
ich biologický stav súvisiaci s te-
hotenstvom.  Cieľom  tejto  ochra-
ny teda nie je len tehotná zamest-
nankyňa,  ale  de  facto  aj  jej  die-
ťa,  ktoré  nemá  byť  ani  len  ohro-
zené prácou jeho budúcej matky. 
Chránenými  hodnotami  v  oboch 
prípadoch je teda život a zdravie 
obidvoch.

Zákonník  práce  poskytuje  defi-
níciu  tehotnej  zamestnankyne 

v  §  40  ods.  6.  Podľa  tejto  definí-
cie  je  tehotnou  zamestnankyňou 
len  zamestnankyňa,  ktorá  splni-
la dve jednoduché formálne pod-
mienky:

 ● písomné  informovanie  svojho 
zamestnávateľa o svojom stave

 ● predloženie  lekárskeho  potvr-
denia o tejto skutočnosti.

Zákonník  práce  bližšie  neurčuje, 
či  lekárske  potvrdenie  musí  po-
chádzať  výlučne  od  gynekoló-
ga  zamestnankyne.  Teoreticky  je 
prípustné,  aby  toto  lekárske  po-
tvrdenie vydal aj všeobecný lekár 
zamestnankyne, avšak ten by tak 
mohol  urobiť  na  základe  odbor-
ného  záveru  gynekológa.  Uzná-
vame však, že ide o úvahu nad rá-
mec zákona.

Keď  zamestnankyňa  nesplní  sú-
časne  obe  uvedené  podmienky, 
na  účely  Zákonníka  práce  nie  je 
tehotnou  zamestnankyňou,  a  to 
ani v prípade, ak by existovali vi-
diteľné biologické znaky jej teho-
tenstva.  Zaujímavou  môže  byť 
preto  situácia,  keď by zamestná-
vateľ  napríklad  skončil  pracov-
ný pomer výpoveďou s viditeľne 
tehotnou zamestnankyňou, ktorá 
si však nesplnila voči svojmu za-

mestnávateľovi podmienku ozná-
menia a preukázania tehotenstva. 
Z  čisto  formálneho  hľadiska  by 
(za  splnenia  ostatných  podmie-
nok)  bola  táto  výpoveď  platná, 
keďže  z  pracovnoprávneho  hľa-
diska nešlo o tehotnú zamestnan-
kyňu.  V  praxi  však medzi  práv-
nikmi existuje polemika o úplnej 
spravodlivosti  takéhoto  riešenia 
a  vyskytujú  sa  aj  presne  opač-
né názory, ktoré preferujú reálny 
biologický  stav  zamestnankyne 
pred naplnením právnej definície 
tehotnej zamestnankyne. Mala by 
však potom pracovnoprávna de-
finícia  tehotnej  zamestnankyne 
vôbec nejaký zmysel?

Obmedzenia pri skončení 
pracovného pomeru s tehotnou 
zamestnankyňou
Vo  všeobecnosti  môže  zamest-
návateľ  skončiť  pracovný  pomer 
so  svojím  zamestnancom  v  skú-
šobnej  dobe,  výpoveďou,  doho-
dou alebo okamžitým skončením 
pracovného pomeru. Pre tehotnú 
zamestnankyňu môžu byť  zvlášť 
nepríjemné a neočakávané tie ty-
py  skončenia  pracovného  pome-
ru,  ktoré môže  urobiť  zamestná-
vateľ  jednostranne,  teda  bez  sú-
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hlasu  tehotnej  zamestnankyne 
(ide o  skončenie pracovného po-
meru v skúšobnej dobe, výpoveď 
alebo okamžité skončenie pracov-
ného pomeru). Práve v týchto prí-
padoch  sa  rozhodol  zákonodar-
ca tehotnú zamestnankyňu aspoň 
nejakým spôsobom chrániť.

Najvýraznejšiu  ochranu  pred 
skončením  pracovného  pome-
ru nájdeme u výpovede. Základ-
ným  právnym  inštitútom,  ktorý 
plní ochrannú funkciu pri výpo-
vedi danej zamestnávateľom  te-
hotnej zamestnankyni,  je inštitút 
ochrannej doby. Podľa § 64 ods. 1 
písm. d) Zákonníka práce nesmie 
dať  zamestnávateľ  výpoveď  za-
mestnankyni  počas  ochrannej 
doby, ktorou  je doba, kedy  je  tá-
to  zamestnankyňa  tehotná.  Tá-
to ochranná doba  je tzv. absolút-
nou ochrannou dobou, čo zname-
ná, že počas trvania tejto ochran-
nej  doby  nemožno  dať  tehotnej 
zamestnankyni  výpoveď  ani  pre 
iné porušenie pracovnej  disciplí-
ny. Zákonník práce výslovne ne-
upravuje  začiatok  a  koniec  tej-
to  ochrannej  doby,  ale  na  zákla-
de  logickej  argumentácie  bude 
začiatkom deň, kedy zamestnan-
kyňa oznámi a preukáže  svojmu 
zamestnávateľovi  svoje  tehoten-
stvo.  Koniec  ochrannej  doby  te-
hotnej zamestnankyne by mal na-
stať  pôrodom  jej  dieťaťa.  Spra-
vidla následne pokračuje iný typ 
ochrannej  doby  (materská  ale-
bo  rodičovská  dovolenka),  alebo 
môže dôjsť  aj k  ich vzájomnému 
prekrývaniu.

Z  hľadiska  výpovede  danej  za-
mestnávateľom  tehotnej  zamest-
nankyni  je  dôležité určenie oka-
mihu,  pri  ktorom  má  ochran-
ná doba svoje účinky. Je v tomto 
prípade  kľúčový  okamih  doru-
čenia  výpovede  zamestnankyni 
alebo  okamih  uplynutia  výpo-
vednej doby? Sme názoru, že po-

čas ochrannej doby nesmie byť 
tehotnej zamestnankyni doru-
čená výpoveď,  ale  naopak  mô-
že  nastať  počas  trvania  ochran-
nej  doby  koniec  výpovednej  do-
by.  Predstavme  si  prípad,  keď 
zamestnankyňa,  ktorá  svoje  te-
hotenstvo  zamestnávateľovi  ne-
oznámila, dostane od neho v pia-
tok výpoveď. Oznámenie zamest-
návateľovi  o  svojom  tehotenstve 
urobí až v pondelok a rovnako ho 
aj  preukáže  lekárskym  potvrde-
ním. Urobí  tak  v  domnienke,  že 
sa týmto spôsobom ochráni pred 
účinkami výpovede. Podľa nášho 
názoru  si  však veľmi nepomôže. 
Z právneho hľadiska sa totiž sta-
la  tehotnou  zamestnankyňou  až 
v pondelok. K platnému doruče-
niu  výpovede  došlo  už  v  piatok 
a  výpovedná doba  začala  riadne 
plynúť. Aj keď dôjde k skončeniu 
výpovednej  doby  počas  trvania 
ochrannej  doby  tehotnej  zamest-
nankyne, jej pracovný pomer jed-
noducho  skončí.  Zákonník  prá-
ce rieši už len otázku, kedy dôjde 
v  takomto prípade ku skončeniu 
pracovného  pomeru.  S  ohľadom 
na § 64 ods. 2, ak by zamestnan-
kyňa trvala na predĺžení pracov-
ného  pomeru,  ten  by  skončil  až 
koncom ochrannej doby, ak by na 
predĺžení netrvala, skončil by už 
uplynutím výpovednej doby. Sa-
motnému  skončeniu  pracovného 
pomeru by ale zabrániť nemohla. 
Aj keby bolo v  lekárskom potvr-
dení uvedené, že zamestnankyňa 
je  už  tehotná  niekoľko  týždňov, 
nič  to  nemení  na  fakte,  že  svo-
je  oznámenie  zamestnávateľovi 
a preukázanie tehotenstva urobi-
la z tohto hľadiska neskoro. Spät-
né  preukazovanie  tehotenstva 
ako  závažnej  pracovnoprávnej 
skutočnosti  len za účelom ochra-
ny  pred  skončením  pracovného 
pomeru  by  podľa  nášho  názoru 
mohlo hraničiť s výkonom práva 
v rozpore s dobrými mravmi.

Zamestnávateľ  je  obmedzený  aj 
vo  svojej  možnosti  skončiť  pra-
covný pomer s  tehotnou zamest-
nankyňou  okamžite.  Podľa  §  68 
ods.  3  Zákonníka  práce  je  totiž 
okamžité  skončenie  pracovného 
pomeru  s  takouto  zamestnanky-
ňou zakázané. Predmetné ustano-
venie však neformuluje absolútny 
zákaz okamžitého skončenia pra-
covného  pomeru,  pretože  dovo-
ľuje skončiť pracovný pomer s te-
hotnou zamestnankyňou  formou 
výpovede z dôvodu, že bola prá-
voplatne odsúdená pre úmyselný 
trestný čin alebo z dôvodu, že zá-
važne porušila pracovnú disciplí-
nu. Závažné porušenie pracovnej 
disciplíny nie je legálne definova-
né a treba preto vychádzať z roz-
hodovacej činnosti súdov.

Skončenie  pracovného   pomeru 
s tehotnou zamestnankyňou v skú
šobnej dobe môže zamestnávateľ 
učiniť v  súlade  s  §  72 ods.  1 Zá-
konníka  práce.  Môže  tak  urobiť 
len  vo  výnimočných  prípadoch 
nesúvisiacich  s  jej  tehotenstvom, 
s  náležitým  písomným  odôvod-
nením  a  písomnou  formou.  Ak 
tieto tri podmienky nesplní, bude 
toto skončenie pracovného pome-
ru neplatné.

Špecifiká niektorých 
pracovných podmienok tehotnej 
zamestnankyne
Zvláštny  status  tehotnej  zamest-
nankyne  sa prirodzene nesústre-
ďuje len na obmedzenia pri skon-
čení  pracovného  pomeru,  ale  aj 
na konkrétne pracovné podmien-
ky  zamestnankyne.  Podľa  §  161 
ods.  1  a  2  Zákonníka  práce  ne-
smú byť  tehotné  zamestnankyne 
zamestnávané pre ne fyzicky ne-
primeranými  prácami  resp.  prá-
cami,  ktoré  škodia  ich  organiz-
mu. Nariadenie vlády č. 272/2004 
Z.  z.,  ktorým  sa  ustanovuje  zo-
znam prác  a  pracovísk,  ktoré  sú 
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zakázané  tehotným  ženám, mat-
kám do konca deviateho mesiaca 
po pôrode a dojčiacim ženám, zo-
znam prác a pracovísk spojených 
so špecifickým rizikom pre tehot-
né ženy, matky do konca deviate-
ho mesiaca po pôrode a pre doj-
čiace ženy a ktorým sa ustanovu-
jú niektoré povinnosti zamestná-
vateľom pri zamestnávaní týchto 
žien v z. n. p. (ďalej len „nariade-
nie vlády“) upravuje v dvoch prí-
lohách zoznam prác a pracovísk, 
ktoré  sú  pre  tehotné  ženy  jed-
nak zakázané a jednak spojené so 
špecifickým  rizikom. Tieto práce 
a pracoviská sú v nariadení vlády 
charakterizované najčastejšie pro-
stredníctvom  fyzikálnych,  biolo-
gických  a  chemických  faktorov. 
Tehotná  zamestnankyňa  nesmie 
vykonávať  ani  práce  ohrozujú-
ce  jej  tehotenstvo  z  jej  individu-
álnych zdravotných príčin a túto 
skutočnosť musí potvrdiť aj lekár-
sky posudok. Zákazy prác a pra-
covísk pre tehotné ženy sú podľa 
§ 224 ods. 3 Zákonníka práce plat-
né aj pre práce vykonávané na zá-
klade dohôd o prácach vykonáva-
ných  mimo  pracovného  pomeru 
(dohodu o vykonaní práce, doho-
du o pracovnej činnosti a dohodu 
o brigádnickej práci študentov).

Tehotná  zamestnankyňa  môže 
pracovať  v  noci.  Zamestnávateľ 
však má podľa § 98 ods. 3 písm. d) 
Zákonníka  práce  povinnosť  za-
bezpečiť  podrobenie  sa  preskú-

maniu zdravotnej spôsobilosti te-
hotnej  zamestnankyne  na  prácu 
v noci vždy, keď ho o to táto za-
mestnankyňa požiada. Podľa § 55 
ods. 2 Zákonníka práce musí za-
mestnávateľ preradiť tehotnú za-
mestnankyňu  pracujúcu  v  noci 
vždy,  keď  požiada  o  preradenie 
na dennú prácu. Musí tak urobiť 
tiež  vtedy,  keď  tehotná  zamest-
nankyňa vykonáva prácu, ktorou 
sa tehotné ženy nesmú zamestná-
vať  alebo  prácu,  ktorá  podľa  le-
kárskeho posudku jej tehotenstvo 
ohrozuje. Obdobnú situáciu  rieši 
aj § 162 ods. 1 a 4 Zákonníka prá-
ce. Podľa týchto ustanovení u te-
hotnej  zamestnankyne  vykoná-
vajúcej  prácu,  ktorá  je  tehotným 
ženám  zakázaná  alebo  podľa  le-
kárskeho  posudku  ohrozujúca 
jej  tehotenstvo,  musí  zamestná-
vateľ  realizovať  dočasnú  úpra-
vu  pracovných  podmienok.  Ak 
nie  je možné preradenie  tehotnej 
zamestnankyne  na  dennú  prácu 
resp.  inú vhodnú prácu, musí  jej 
dať zamestnávateľ pracovné voľ-
no s náhradou mzdy.

Ďalšie  výrazné  obmedzenia  pra-
covných  podmienok  u  tehotnej 
zamestnankyne nájdeme v  §  164 
Zákonníka práce. Napríklad prá-
ca nadčas a pracovná pohotovosť 
u tehotnej zamestnankyne  je prí-
pustná  len  s  jej  súhlasom. Veľmi 
vágnym  pravidlom  je  povinnosť 
zamestnávateľa prihliadať pri za-
raďovaní  zamestnancov  do  pra-

covných  zmien  aj  na  potreby  te-
hotných žien. Konkrétnejším pra-
vidlom je už povinnosť zamestná-
vateľa vyhovieť  žiadosti  tehotnej 
zamestnankyne  o  kratší  pracov-
ný čas alebo inú vhodnú úpravu 
týždenného pracovného času, ak 
v tom zamestnávateľovi nebránia 
vážne prevádzkové dôvody.

Posledné  špecifikum   právneho 
postavenia tehotnej zamestnanky
ne sa týka pracovného času. Pod-
ľa  §  87  ods.  3  Zákonníka  práce 
možno  tehotnej  žene  rozvrhnúť 
pracovný  čas  nerovnomerným 
spôsobom  len  po  dohode  s  ňou. 
Ak by  bolo  rozvrhnutie  urobené 
bez  dohody  s  tehotnou  zamest-
nankyňou,  nebolo  by  pre  ňu  zá-
väzné.

Záver
Právne  ustanovenia  slovenské-
ho Zákonníka práce,  ktoré upra-
vujú  status  tehotnej  zamestnan-
kyne,  patria medzi  relatívne  jas-
ne formulované. Na istú vágnosť 
týchto ustanovení môžeme nara-
ziť len sporadicky, a preto môže-
me  skonštatovať,  že  v  dostatoč-
nej miere chránia tehotnú zamest-
nankyňu. Každá tehotná zamest-
nankyňa si však musí uvedomiť, 
že aj v rámci pracovného práva je 
nevyhnutná  bdelosť  pri  ochrane 
svojich práv.

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D.

Účtovanie o časovom rozlišovaní

PoDvoJNÉ ÚČTovNÍCTvo

Účtovné  jednotky  sú  povinné 
účtovné prípady účtovať do 

obdobia,  s  ktorým  časovo  a  vec-
ne súvisia. Na dodržanie tejto zá-
sady  slúžia  účty  časového  rozli-
šovania nákladov a výnosov. Úč-

tujú sa najmä pri zostavovaní úč-
tovnej závierky.

Právne  normy  upravujúce  účto-
vanie  časového  rozlišovania  ná-
kladov a výnosov:

 ● zákon č. 431/2002 Z. z. o účtov-
níctve v z. n. p. (ďalej  len „zá-
kon o účtovníctve“),

 ● opatrenie č. 23054/200292, kto-
rým  sa  ustanovujú  podrob-
nosti  o postupoch účtovania  a 
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rámcovej  účtovej  osnove  pre 
podnikateľov  účtujúcich  v  sú-
stave  podvojného  účtovníctva 
v  z.  n.  p.  (ďalej  len  „Postupy 
účtovania v PÚ“).

Časové rozlišovanie nákladov a 
výnosov podľa zákona o účtovníctve
To,  že  náklady  a  výnosy  je  po-
trebné  časovo  rozlišovať  je  usta-
novené v § 3 ods. 1 zákona o úč-
tovníctve.  Podľa  tohto  ustanove-
nia  účtovná  jednotka  (ÚJ)  účtu-
je a vykazuje účtovné prípady 
v období, s ktorým časovo a vec-
ne súvisia.  Ak  túto  zásadu  ne-
možno dodržať, zaúčtuje a vyká-
že ich v období, keď sa tieto sku-
točnosti zistili.

Zákon o účtovníctve v § 3 ods. 2 
zároveň  ustanovuje  hlavnú zá-
sadu vedenia podvojného účtov-
níctva, a to, že náklady a výnosy 
účtuje ÚJ v tom účtovnom obdo-
bí, v ktorom vznikli, bez ohľadu 
na deň ich úhrady, inkasa alebo 
na  deň  vyrovnania  iným  spôso-
bom (predpisový spôsob vedenia 
podvojného účtovníctva). Výdav-
ky a príjmy účtuje ÚJ vždy v tom 
účtovnom období, v ktorom dôj-
de k ich úhrade alebo inkasu.

Časové rozlišovanie  
podľa Postupov účtovania v PÚ
Podľa  §  5  Postupov  účtovania 
v PÚ, náklady a výnosy sa účtu-

jú  do  obdobia,  s  ktorým  časovo 
a vecne súvisia. Kritériom na úč-
tovanie  účtovných  prípadov  ča-
sového  rozlíšenia  je  skutočnosť, 
že je:

 ● známy ich vecný obsah,
 ● určená suma,
 ● určené obdobie, ktorého sa tý-
kajú.

Na zabezpečenie zaúčtovania 
nákladov a výnosov do obdo-
bia, s ktorým účtovné prípady 
časovo a vecne súvisia, slúžia úč-
ty z účtovej skupiny 38 – Časové 
rozlíšenie nákladov a výnosov, 
ktorých  obsahová  náplň  je  usta-
novená  v § 56 Postupov účtova-
nia v PÚ.

Náklady a výdavky, ktoré sa  tý-
kajú budúcich účtovných období, 
sa časovo rozlišujú ako:

 ● náklady  budúcich  období  na 
účtoch 381 a 382,

 ● výdavky  budúcich  období  na 
účte 383.

Výnosy a príjmy,  ktoré  sa  týka-
jú budúcich účtovných období, sa 
časovo rozlišujú ako:

 ● výnosy budúcich období na úč-
te 384,

 ● príjmy budúcich období na úč-
te 385.

Náklady  a  výnosy  sa  účtujú  na 
príslušných  účtoch  nákladových 
druhov  a  výnosových  položiek 

časovo rozlíšené, s výnimkou ná-
kladových  druhov,  ktoré  tvoria 
komplexné náklady budúcich ob-
dobí (KNBO). Vznik KNBO sa po 
prvotnom zaúčtovaní na prísluš-
ných účtoch nákladových druhov 
v  účtovej  triede  5  účtuje  v  pro-
spech účtu 655  a  na  ťarchu účtu 
382  a  ich  zúčtovanie  v  prospech 
účtu 382 a na ťarchu účtu 555.

Neprehliadnite! Na účty časového 
rozlíšenia sa vzťahuje doklado-
vá inventúra a pri inventarizácii 
sa posudzuje ich výška a odôvod-
nenosť existencie časového rozlí-
šenia.

Účty časového rozlišovania

Náklady budúcich období

V  praxi  najviac  používaným  úč-
tom z účtovej skupiny 38 – Časo-
vé rozlíšenie N a V je účet 381 – Ná-
klady budúcich období. Na  tom-
to účte sa účtujú výdavky bežné-
ho  účtovného  obdobia,  ktoré  sa 
týkajú  nákladov  v  budúcich  ob-
dobiach,  a  to  konkrétnych  účtov 
v účtovej triede 5 – Náklady, napr. 
vopred  platené  nájomné  a  pred-
platné  (výdavok peňažných pro-
striedkov časovo predchádza ná-
kladu). Zúčtovanie nákladov bu-
dúceho obdobia na príslušný účet 
nákladov sa vykoná v účtovnom 
období  (ÚO),  s  ktorým  časovo 
rozlíšené náklady vecne súvisia.

Základné súvzťažnosti účtovania nákladov budúcich období: MD D
 ● v bežnom roku: výdavok 381 211, 221, 321, 325, 379
 ● v budúcich rokoch: náklad 5xx 381

Ako z náplne účtu vyplýva, účtu-
jú sa tu také účtovné prípady, na 
ktoré sa výdavky peňazí uskutoč-
nia v bežnom ÚO, ale nákladom 
budú až v nasledujúcom ÚO (úč-
tovné  prípady  platené  vopred). 
Postupy účtovania v PÚ uvádza-
jú  ako  príklad  nákladov  budú-

cich období nájomne a predplat-
né platené vopred (noviny, časo-
pisy, odborné publikácie a pod.).

 �Príklad č. 1 – Nájomné 
platené vopred:
ÚJ za prenájom obchodných 
priestorov zaplatila podľa nájom-

nej zmluvy uzatvorenej na tri ro-
ky nájomné vopred v roku 2020 
vo výške 15 000 € na roky 2020 
až 2022. Ako sa daný účtovný 
prípad zaúčtuje?

Zaplatené nájomné vopred ÚJ za-
účtuje v prospech účtu 221 – Ban-
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kové účty. Alikvotný podiel z poskytnutej úhrady peňazí zaúčtuje do nákladov roka 2020, zvyšnú časť zaúč-
tuje na ťarchu účtu 381 – Náklady budúcich období. Z tohto účtu alikvotný podiel zaúčtuje do nákladov v roku 
2021 a do nákladov v roku 2022. 

Popis účtovného prípadu Suma v €
Účtovný predpis

MD D
Nájomné zaplatené v roku 2020:
Úhrada nájomného 15 000 – 221
Nájomné na rok 2020  5 000 518 –
Nájomné na roky 2021 a 2022 10 000 381 –
Zúčtovanie účtu časového rozlíšenia (nájomného) v roku 2021  5 000 518 381
Zúčtovanie účtu časového rozlíšenia (nájomného) v roku 2022  5 000 518 381

Keďže ÚJ zaplatila nájomné na tri 
roky dopredu (zmluva uzatvore-
ná na  tri  roky,  teda nejde o opa-
kujúci  sa  účtovný prípad),  o  vý-
davku musí účtovať prostredníc-
tvom  účtu  časového  rozlíšenia 
tak, aby z tohto účtu nájomné za-
účtovala  do  tých  účtovných  ob-
dobí,  s  ktorými  náklad  časovo 
a vecne súvisí.

    

 �Príklad č. 2 – Nájomné 
platené vopred:

ÚJ uzatvorila zmluvu na prená-
jom budovy 25. septembra 2020 
na 2 roky (24 mesiacov). Nájomné 
bolo dohodnuté od októbra 2020. 
V zmluve sa nájomca zaviazal, že 
nájomné zaplatí vopred. Nájomné 
bolo dohodnuté na 8 640 € za celú 
dobu prenájmu. Ako zaúčtuje ná-

jomca nájomné zaplatené vopred 
na celú dobu prenájmu?

 ● Výpočet mesačného nájom-
ného: 8 640 € / 24 mesiacov = 
360 €.

 ● Výpočet nájomného na rok 2020: 
360 € x 3 mesiace = 1 080 €.

 ● Výpočet nájomného na rok 2021: 
360 € x 12 mesiacov = 4 320 €.

 ● Výpočet nájomného na rok 2022: 
360 € x 9 mesiacov = 3 240 €.

P. č. Text účtovného prípadu Suma v € MD D
1. Nájomné platené vopred na nasledujúce účtovné obdobie napr. 

podľa zmluvy (výdavok r. 2020) 8 640 381 221
2. Zúčtovanie nákladov BO do nákladov bežného ÚO (v roku 2020) 1 080 518 381
3. Zúčtovanie nákladov BO do nákladov bežného ÚO (v roku 2021) 4 320 518 381
4. Zúčtovanie nákladov BO do nákladov bežného ÚO (v roku 2022) 3 240 518 381

    

 �Príklad č. 3 – Účtovanie 
výdavku na módny katalóg 
jeseň – zima 2020/2021:
ÚJ zaoberajúca sa predajom to-
varu prostredníctvom zásielkovej 
služby si dala v októbri 2020 vy-
tlačiť katalógy na obdobie jeseň – 
zima, pričom zimné obdobie za-
chádza do roku 2021. Katalógy 

boli zákazníkom distribuované do 
konca roka 2020. Ako správne za-
účtovať výdavok na tieto kataló-
gy, je nutné výdavok rozlíšiť na 
mesačné obdobia zahŕňajúce ob-
dobia jeseň a zimu?

Ako už bolo uvedené, na účte 381 
sa  účtujú  také  vopred  zaplate-

né náklady, pri ktorých vecné pl-
nenie nastane  až v nasledujúcom 
ÚO, ale ich úhrada sa vyžaduje už 
v bežnom účtovnom období. Vý-
davok za katalógy jeseň – zima ÚJ 
zaúčtuje  do  účtovného  obdobia 
roka 2020, pretože tieto katalógy 
boli vytlačené a aj zákazníkom 
distribuované ešte v roku 2020.

P. č. Text účtovného prípadu MD D
1. Dodávateľská faktúra za katalógy 501 321
2. Úhrada dodávateľskej faktúry 321 221

Aj keď ide o katalóg, v ktorom je 
móda  na  obdobie  jeseň  –  zima, 
ktorá zachádza až do prvých me-

siacov  nasledujúceho  účtovné-
ho obdobia roka 2020, úhradu za 
tieto  katalógy ÚJ  nebude  časovo 

rozlišovať, ale zaúčtuje ju ako ná-
klad v roku 2020 z dôvodu, že ka-
talógy boli vytlačené aj distribuo-
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vané v  roku 2020  (vecné plnenie 
– dodanie katalógov nastalo ešte 
v roku 2020).

    

 �Príklad č. 4 – Kalendáre 
na rok 2021 vytlačené 
a distribuované v roku 
2020:

ÚJ si dala v tlačiarňach natlačiť 
kalendáre na rok 2021. Výdavok 

za tieto kalendáre bude účtovným 
prípadom roka 2020 alebo 2021?

Odpoveď  na  zaúčtovanie  aj  toh-
to  účtovného prípadu  (nielen  na 
katalógy)  sa  bude  v  podnikateľ-
skej  praxi  asi  rôzniť,  ale  ak  do-
držíme  všetky  zásady  časového 
rozlíšenia  N  a  V,  potom,  ak  ka-
lendáre boli ÚJ dodané a vyfaktu-
rované v roku 2020, a tieto budú 
distribuované (rozdané pracovní-

kom, ktorí ich budú mať k dispo-
zícii pre svoju prácu) ešte v roku 
2020, potom pôjde o účtovný prí-
pad roka 2020. 

Ak  by  boli  rozdané  až  v  roku 
2021, pôjde o účtovný prípad ro-
ka  2021,  prípadne  časť  kalendá-
rov rozdaných v roku 2020 sa za-
účtuje do tohto účtovného obdo-
bia, zvyšná časť do roku 2021.

P. č. Text účtovného prípadu MD D
1. Dodávateľská FA za kalendáre dodané a pracovníkom rozdané v roku 2020 501 321
2. Úhrada dodávateľskej faktúry 321 221

P. č. Text účtovného prípadu MD D
1. Dodávateľská faktúra za kalendáre dodané v roku 2020 112 321
2. Úhrada dodávateľskej faktúry 321 221
3. Výdaj zásob (kalendáre) do spotreby v roku 2021 501 112

Podľa situácie z praxe, kalendáre sú obyčajne distribuované či už pracovníkom alebo obchodným partne-
rom a pod. ešte v roku, ktorý predchádza roku, ktorý je na kalendári vytlačený, a preto vo väčšine prípadov 
pôjde o náklad bežného ÚO. Ak by sa kalendáre pracovníkom rozdali až v roku 2021, ich obstaranie v roku 
2020 by sa účtovalo bežným spôsobom ako obstaranie zásob.

    

Komplexné náklady budúcich období (KNBO)
Na účte 382 – Komplexné náklady budúcich období sa účtujú náklady BO, ktoré sa sledujú vo vzťahu k da-
nému účelu. Zúčtovanie KNBO sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne sú-
visia.

Základné súvzťažnosti účtovania KNBO MD D
1. v bežnom roku: výdavok účty nákladov rôzne účty
2. v bežnom roku aktivácia nákladov 382 655
3. v budúcich rokoch: náklad časovo rozlíšený 555 382

Pred rokom 2003 sa na tomto úč-
te účtovali napríklad náklady na 
prípravu a zábeh výkonov, nákla-
dy na dlhodobú propagáciu,  ná-
klady  na  reklamu.  Tieto  účtov-
né prípady boli z náplne účtu 382 
vypustené  (teraz  sa  účtujú  pod-
ľa § 56 ods. 6 Postupov účtovania 
v PÚ) a Postupy účtovania v PÚ 
neuvádzajú  prípad,  ktorý  by  sa 
teraz na tomto účte účtoval, takže 
je predpoklad, že účtovných prí-

padov, ktoré by sa na tomto účte 
mohli účtovať, nie je veľa. 

Ako  príklad  možno  spomenúť 
len poľnohospodárstvo, napr. úč-
tovanie  nákladov  na  zúrodnenie 
pôdy.

Účtovanie  na  účte  382 spočí-
va  v  tom,  že  jednotlivé  náklady, 
ktoré  počas  účtovného  obdobia 
vzniknú a  sú  zaúčtované na prí-

slušných nákladových účtoch,  sa 
na konci účtovného obdobia „ak-
tivujú“  do  výnosov  prostredníc-
tvom účtu  655 – Zúčtovanie kom-
plexných nákladov budúcich období. 

Zúčtovanie  KNBO  sa  uskutoční 
prostredníctvom účtu 555 – Zúč-
tovanie komplexných nákladov bu-
dúcich období do nákladov bežné-
ho ÚO, a to v pomernej časti, kto-
rý sa na toto obdobie vzťahuje.
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P. č. Účtovné súvzťažnosti KNBO Suma v € MD D

1. Rôzne náklady vynaložené v bežnom roku (r. 2020):

 ● mzdy  8 000 521 331

 ● zákonné poistenie  4 000 524 336

 ● spotreba materiálu 12 000 501 112

 ● nakupované služby atď.  8 000 518 321

SPOLU:          32 000

2. Zúčtovanie KNBO v bežnom ÚO (2020) 32 000 382 655

3. Zúčtovanie KNBO v nasledujúcom účtovnom období (stanovená 2ročná lehota)

 ● v roku 2021 16 000 555 382

 ● v roku 2022 16 000 555 382

Účtovné prípady,  
ktoré sa časovo nerozlišujú
Podľa § 56 ods. 6 Postupov účto-
vania v PÚ časovo sa nerozlišujú 
tieto účtovné prípady, napríklad:

 ● náklady  na  prípravu  a  zábeh 
výkonov,

 ● náklady  spojené  so  zlúčením, 
splynutím  a  rozdelením  spo-
ločnosti a so zmenou ich práv-
nej formy,

 ● náklady  na  získanie  vlastné-
ho  imania,  napr.  upisovanie 
nových  akcií  a  iné  zvyšovanie 
vlastného  imania  a  s  tým  sú-
visiace náklady, ako napríklad 
notárske  a  súdne  poplatky, 
provízie  maklérom,  prospekt 
emitenta cenných papierov,

 ● náklady na školenia a seminá-
re,  náklady  na  marketingové 
a iné štúdie,

 ● náklady na prieskum trhu, ná-
klady na získania noriem a cer-
tifikátov,

 ● náklady na uvedenie výrobkov 
na trh,

 ● náklady  na  reštrukturalizáciu 
a reorganizáciu podniku alebo 
časti podniku,

 ● náklady na rozšírenie výroby,
 ● náklady na reklamu a propagá-
ciu,

 ● pokuty, penále, manká a škody,
 ● ako aj ostatné náklady podob-
ného charakteru.

Uvedené účtovné prípady sa úč-
tujú do nákladov v tom účtov-
nom období, v ktorom vznikli. 
Ak sú tieto služby vopred plate-
né, napríklad platené nájomné re-
klamných plôch, vysielacieho ča-
su,  inzertného  priestoru,  časovo 
sa rozlišujú.

 �Príklad č. 5 – Veľkoplošná 
reklama zaplatená vopred:
Účtovná jednotka ku koncu úč-
tovného obdobia kalendárneho 
roka 2020 zaplatí za prenájom 
veľkoplošnej reklamnej plochy 
7 000 €. Reklama bude zobraze-
ná na bilboardoch až v mesiacoch 
január až február 2021. Môže sa 
výdavok na prenájom veľkoploš-
nej reklamy zaúčtovať do účtov-
ného obdobia 2020?

Podľa § 56 ods. 6 Postupov účto-
vania v PÚ ide o účtovný prípad, 
ktorý  sa  časovo  nerozlišuje,  po-
kiaľ nie je za tento prípad – služ-
bu  zaplatené vopred, potom sa 
musí časovo rozlíšiť.  Výdavok 
(platba)  za  prenájom  reklamnej 
plochy sa zaúčtuje do účtovného 
obdobia roka 2020, ale náklad do 
účtovného obdobia roka 2021.

P. č. Text účtovného prípadu Suma v € MD D

Rok 2020

1. Výdavok za prenájom plochy 7 000 381 221

Rok 2021

1. Zúčtovanie časovo rozlíšeného nákladu do ÚO roka 2021 7 000 518 381

Z dôvodu, že vecné plnenie nasta-
ne až v  roku 2021, náklad na re-
klamu bude zaúčtovaný až v  ro-
ku 2021.

    

 �Príklad č. 6 – Poplatok 
za školenie:

ÚJ v decembri 2020  zaplatila za 
školenie, ktoré sa uskutoční vo 
februári 2021 sumu vo výške 

80 €. Môže sa školenie zaúčtovať 
do nákladov roka 2020?

Podľa § 56 ods. 6 Postupov účto-
vania v PÚ ide o účtovný prípad, 
ktorý  sa  časovo  nerozlišuje,  ale 
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keďže je poplatok za školenie zaplatený vopred, musí sa časovo rozlíšiť. Výdavok (platba) za školenie sa za-
účtuje do ÚO roka 2020, ale náklad do ÚO roka 2021.

P. č. Text účtovného prípadu Suma v € MD D
Rok 2020
1. Úhrada za školenie podľa pozvánky zaplatená vopred 80 381 221

Rok 2021
1. Zúčtovanie časovo rozlíšeného nákladu do účtovného obdobia roka 2021 80 518 381

    

 �Príklad č. 7 – Prenájom za vysielací čas v rozhlase:
Účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia r. 2020 zaplatí za prenájom vysielacieho času v rozhlase z dôvodu 
reklamy svojho výrobku. Reklama sa uskutoční až v mesiaci február 2021. Sumu za prenájom vysielacieho času vo 
výške 14 000 € uhradí ÚJ 19. 12. 2020. Do ktorého ÚO sa zaúčtuje náklad za reklamu?

Ako už bolo uvedené, ide o náklad, ktorý sa časovo nerozlišuje, ale pokiaľ je zaň zaplatené vopred, vtedy 
sa musí časovo rozlíšiť.

P. č. Text účtovného prípadu Suma v € MD D
Rok 2020
1. Úhrada za prenájom vysielacieho času platená vopred podľa zmluvy 14 000 381 221

Rok 2021
1. Zúčtovanie časovo rozlíšeného nákladu do účtovného obdobia roka 2021 14 000 518 381

Keďže  účtovný  prípad  „rekla-
ma výrobku“ –  služba sa v  rám-
ci  vysielacieho  času  v  rozhlase 
uskutoční až v roku 2021, účtov-
ným  prípadom  (nákladom)  bu-
de v  tomto ÚO. Vykonaná úhra-
da  v  roku  2020  za  prenájom vy-
sielacieho  času  sa  zaúčtuje  ako 
výdavok  peňažných  prostried-
kov  z  bankového účtu  a  na účet 

časového rozlíšenia nákladov, te-
da  taktiež  ide o službu, za ktorú 
bolo zaplatené vopred, a preto sa 
musí časovo rozlíšiť. Z účtu časo-
vého  rozlíšenia  sa  daný účtovný 
prípad  zaúčtuje  do  nákladov  na 
príslušný nákladový účet v  roku 
2021.

    

Výdavky budúcich období

Na účte 383 – Výdavky budúcich 
období (VBO) sa  účtuje  časové 
rozlíšenie nákladov bežného ÚO, 
ktoré sa týkajú výdavkov v urči-
tých  budúcich  obdobiach,  naprí-
klad  nájomné platené pozadu 
(náklad  časovo  predchádza  vý-
davku peňažných prostriedkov).

Základné súvzťažnosti účtovania VBO: MD D
 ● v bežnom roku: náklad 5xx 383
 ● v budúcich rokoch: výdavok 383 211, 221

 �Príklad č. 8 – Nájomné platené pozadu:
Účtovná jednotka uzatvorila zmluvu za prenájom budovy 25. 9. 2020 na 2 roky (24 mesiacov). Nájomné bolo 
zmluvne dohodnuté od októbra 2020. V zmluve sa nájomca zaviazal a prenajímateľ s tým súhlasil, že nájomca ná-
jomné zaplatí až po skončení prenájmu. Nájomné bolo dohodnuté na 8 640 € za celú dobu prenájmu. Akým spôso-
bom zaúčtuje nájomca nájomné zaplatené pozadu za celú dobu prenájmu?

Výpočet alikvotného podielu nájomného
 ● Výpočet mesačného nájomného: 8 640 € / 24 mesiacov = 360 €.
 ● Výpočet nájomného na rok 2020: 360 € x 3 mesiace = 1 080 €.
 ● Výpočet nájomného na rok 2021: 360 € x 12 mesiacov = 4 320 €.
 ● Výpočet nájomného na rok 2022: 360 € x 9 mesiacov = 3 240 €.
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P. č. Text účtovného prípadu Suma v € MD D
1. Zúčtovanie VBO do nákladov bežného ÚO (v roku 2020) 1 080 518 383
2. Zúčtovanie VBO do nákladov bežného ÚO (v roku 2021) 4 320 518 383
3. Zúčtovanie VBO do nákladov bežného ÚO (v roku 2022) 3 240 518 383
4. Zúčtovanie výdavku za nájomné zaplatené prenajímateľovi  

po skončení prenájmu (r. 2022) z bankového účtu 8 640 383 221

Nájomné, ktoré ÚJ  (nájomca) za-
platila  po  skončení  prenájmu  sa 
zaúčtuje  do  nákladov  do  toho 
ÚO, s ktorým časovo a vecne sú-
visí. V našom prípade 3 mesiace 
do nákladov v roku 2020, 12 me-
siacov v  roku 2021 a  9 mesiacov 
v roku 2022. Výdavok peňažných 
prostriedkov sa zaplatí v posled-
nom ÚO v roku 2022 (po skončení 
nájmu) z bankového účtu.

Výnosy budúcich období
Na účte 384 – Výnosy BO sa účtu-
jú príjmy bežného ÚO, ktoré vec-
ne  patria  do  výnosov  v  BO,  na-
príklad nájomné prijaté vopred, 
sumy zaplatených paušálov vo-
pred na zabezpečenie servisných 
služieb a prijaté predplatné. 

Zúčtovanie výnosov BO sa vyko-
ná v období, s ktorým vecne súvi-
sia. Na účte 384 sa účtujú aj prija-
té úhrady za vykonané preložky 
rozvodných zariadení podľa oso-
bitného predpisu. Prijaté úhrady 
sa časovo rozlišujú vo výške od-
pisov  týchto  zariadení.  Na  účte 
384 sa na účely zabezpečenia vec-
nej a časovej súvislosti účtujú úč-
tovné  prípady  spojené  s  účtova-
ním dotácie na majetok a dotácie 
na úhradu nákladov podľa § 52a.

Ako výnosy budúcich období sa 
teda účtuje:

 ● nájomné prijaté vopred,
 ● sumy  prijatých  paušálov  vo-
pred  na  zabezpečenie  servis-
ných služieb,

 ● prijaté predplatné,

 ● prijaté  úhrady  za  vykonané 
preložky  rozvodných  zariade-
ní,  ktoré  sa  rozpúšťajú  do  vý-
nosov z účtu časového rozlíše-
nia vo výške odpisov z  týchto 
zariadení,

 ● dotácie na obstaranie majetku, 
ktoré  sa  rozpúšťajú  do  výno-
sov  bežného  účtovného  obdo-
bia v časovej a vecnej súvislosti 
so  zaúčtovaním odpisov dlho-
dobého hmotného majetku, na 
obstaranie ktorého bola dotácia 
poskytnutá,

 ● dotácia  na  úhradu  nákladov 
podľa  §  52a  Postupov  účtova-
nia v PÚ.

Základné súvzťažnosti účtovania výnosov budúcich období: MD D
 ● v bežnom roku: príjem 211, 221 384
 ● v budúcich rokoch: výnos 384 6xx

 �Príklad č. 9 – Účtovanie 
dotácie na nákup pozemku:
Účtovná jednotka dostala dotá-
ciu na nákup pozemku, na ktorom 
postaví nehnuteľnosť – budovu. 
Po skončení výstavby a po uvede-
ní nehnuteľnosti do užívania ÚJ 
pristúpi k účtovaniu rozpustenia 
poskytnutej dotácie na nákup po-
zemku.

Účtovná  jednotka  si  musí  naj-
skôr  stanoviť  účtovný  odpisový 
plán podľa § 28 zákona u účtov-

níctve. Hmotný majetok sa odpi-
suje  s  ohľadom  na  opotrebova-
nie  zodpovedajúce bežným pod-
mienkam  jeho  používania.  Teda 
ÚJ musí  v  odpisovom pláne  sta-
noviť dobu použiteľnosti stavby a 
počas tejto doby bude dotáciu na 
nákup pozemku rozpúšťať do vý-
nosov. Napríklad,  ak  si ÚJ v úč-
tovnom  odpisovom pláne  stano-
ví, že doba použiteľnosti budovy 
bude 30  rokov, potom sumu do-
tácie vydelí počtom rokov a sumu 
prislúchajúcu na rok zaúčtuje do 

výnosov. Ak  dotácia  bude  napr. 
vo výške 64 500 € a doba použi-
teľnosti  budovy  bude  stanovená 
na 30 rokov, potom ročné rozpus-
tenie dotácie do výnosov bude vo 
výške 2 150 €. 

Vzhľadom na to, že účtovné zápi-
sy sa musia v účtovných knihách 
vykonávať mesačne, potom aj od-
pisy a rozpustenie dotácie sa mu-
sí  účtovať  mesačne,  aj  keď  sme 
pre jednoduchosť v príklade pou-
žili sumy pripadajúce na rok.

Text Suma v € MD D
Zúčtovanie nároku na dotáciu (deň priznania dotácie) 64 500 346, 347 384
Inkaso dotácie na bankový účet 64 500 221 346, 347
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Text Suma v € MD D
Mesačné rozpúšťanie dotácie do výnosov vo výške odpisov (suma je 
uvedená za rok)  2 150 384 648

    

 �Príklad č. 10 – Výnosy budúcich období – nájomné prijaté vopred:
Účtovná jednotka prijala nájomné v roku 2020 vo výške 15 000 € na roky 2021 až 2022 za prenájom obchodných 
priestorov. Ročné nájomné bolo dohodnuté vo výške 5 000 €. Aké sú účtovné súvzťažnosti tohto účtovného prípadu?

Keďže ÚJ prijala nájomné na tri roky dopredu, o príjme bude účtovať prostredníctvom účtu časového roz-
líšenia tak, aby z tohto účtu nájomné zaúčtovala do tých účtovných období, s ktorými výnos časovo a vec-
ne súvisí.

Popis účtovného prípadu Suma v €
Účtovný predpis

MD D
Nájomné prijaté v roku 2020:

 ● prijatá platba 15 000 221 384
 ● nájomné pripadajúce na rok 2020   5 000 384 602
Zúčtovanie účtu časového rozlíšenia (nájomné) v r. 2021  5 000 384 602
Zúčtovanie účtu časového rozlíšenia (nájomné) v r. 2022  5 000 384 602

Z uvedeného účtovania vyplýva, 
že na účte 384 – Výnosy BO sa úč-
tujú  príjmy  v  bežnom  ÚO,  kto-
ré vecne patria do výnosov v BO. 
Zároveň  možno  konštatovať,  že 
účet 384 je v podstate zrkadlovým 
účtom  k  účtu  381 – Náklady BO, 
pretože to, čo je nákladom jednej 
ÚJ, je výnosom druhej ÚJ.

    

 �Príklad č. 11 – Nájomné 
prijaté vopred:

ÚJ uzatvorila zmluvu na prená-
jom budovy 25. septembra 2020 

na 2 roky (24 mesiacov). Nájom-
né bolo zmluvne dohodnuté od ok-
tóbra 2020. V zmluve sa nájomca 
zaviazal, že nájomné zaplatí vo-
pred. Nájomné bolo dohodnuté na 
8 640 € za celú dobu prenájmu. 
Akým spôsobom zaúčtuje prena-
jímateľ prijatie nájomného, ktoré 
nájomca zaplatil vopred na celú 
dobu prenájmu?

Nájomné  prijaté  vopred  prenají-
mateľ  zaúčtuje  na  účet  výnosov 
BO a z  tohto účtu ho potom bu-
de účtovať do výnosov do účtov-

ných období, s ktorým výnos ča-
sovo a vecne súvisí.

 ● Výška  mesačného  nájomného: 
8 640 € / 24 mesiacov = 360 €.

 ● Podiel prijatého nájomného na 
rok  2020:  360  €  x  3 mesiace  = 
1 080 €.

 ● Podiel prijatého nájomného na 
rok 2021: 360 € x 12 mesiacov = 
4 320 €.

 ● Podiel prijatého nájomného na 
rok 2022: 360 € x 9 mesiacov = 
3 240 €.

P. č. Popis účtovného prípadu Suma v €
Účtovný predpis

MD D
1. Nájomné prijaté vopred na nasledujúce ÚO (príjem roku 2020) 8 640 221 384
2. Zúčtovanie výnosov BO do výnosov bežného ÚO (alikvotný podiel 

patriaci do výnosov v roku 2020) 1 080 384 602
3. Zúčtovanie výnosov BO do výnosov bežného ÚO (v roku 2021) 4 320 384 602
4. Zúčtovanie výnosov BO do výnosov bežného ÚO (v roku 2022) 3 240 384 602

Nájomné, ktoré účtovná jednotka (prenajímateľ) prijala vopred musí zúčtovať do výnosov toho ÚO, s kto-
rým výnos časovo a vecne súvisí. V našom prípade nájomné za 3 mesiace do výnosov v roku 2020, nájomné 
za 12 mesiacov do výnosov v roku 2021 a nájomné za 9 mesiacov do výnosov v roku 2022.
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 �Príklad č. 12 – Účtovanie výnosov za výrobu módneho katalógu jeseň – zima 2020/2021:
ÚJ zaoberajúca sa výrobou tlačovín uzatvorila v októbri 2020 zmluvu na výrobu katalógov na obdobie jeseň – zima 
2020 až 2021. V ktorom ÚO sa výnos z výroby katalógov zaúčtuje?

Účtovná jednotka, ktorá katalógy vyrobila, odberateľskú faktúru zaúčtuje do výnosov ešte v roku 2020, te-
da v ÚO, v ktorom katalógy vyrobila a distribuovala odberateľovi.

Účtovné súvzťažnosti MD D
Odberateľská faktúra za katalógy 311 601
Prijatá úhrada od odberateľa 221 311

Výroba katalógov sa účtuje v účtovníctve výrobcu ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (výroba a dis-
tribúcia katalógov odberateľovi). Na tento účtovný prípad sa u poskytovateľa služby časové rozlišovanie 
výnosov nevzťahuje.

    

 �Príklad č. 13 – Kalendáre na rok 2021 vytlačené a distribuované v roku 2020:
Účtovná jednotka v roku 2020 vyrobila pre inú ÚJ kalendáre na rok 2021. Výnos za tieto kalendáre sa bude časo-
vo rozlišovať?

Aj v tomto prípade bude ÚJ o tlači kalendárov účtovať v tom ÚO, v ktorom ich vytlačila a distribuovala ob-
jednávajúcej ÚJ, teda v ÚO, v ktorom sa uskutočnil účtovný prípad.

Účtovné súvzťažnosti MD D
Odberateľská faktúra za výrobu kalendárov 311 601
Prijatá úhrada od odberateľa 221 311

Výroba kalendárov sa účtuje v účtovníctve výrobcu ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (výroba a dis-
tribúcia kalendárov odberateľovi). Na výrobcu kalendárov sa časové rozlišovanie výnosov nevzťahuje.

    

 �Príklad č. 14 – Suma paušálu prijatá vopred:
Účtovná jednotka prijala zmluvne dohodnutý paušál na servisné služby od výrobcu. Servisné služby bude vykoná-
vať dva roky počas záručnej doby. Paušál na záručný servis bol prijatý v roku 2020 jednorazovo na celú dobu zá-
ručnej lehoty 2 roky. Ako má ÚJ tento účtovný prípad zaúčtovať?

Na účte 384 – Výnosy BO sa účtujú príjmy v bežnom ÚO, ktoré vecne patria do výnosov v BO, napríklad 
sumy zaplatených paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb.

Účtovné súvzťažnosti MD D
Suma paušálu prijatá v roku 2020 na zabezpečenie servisných služieb na základe zmluvy 
s výrobcom 221 384
Zúčtovanie paušálu do výnosov bežného ÚO, v ktorom sú servisné služby vykonávané 
(rok 2021 a 2022) 384 602

Suma  paušálu  prijatého  vopred 
na  zabezpečenie  servisných  slu-
žieb na základe zmluvy s výrob-
com sa prostredníctvom účtu 384 
– Výnosy BO zaúčtuje  do  obdo-
bia, s ktorým výnos časovo a vec-
ne súvisí. Ak by sa servis posky-
tol už v roku 2020, alikvotný po-

diel  sa musí do výnosov zaúčto-
vať v tomto roku.

    

Príjmy budúcich období

Na účte 385 – Príjmy BO sa účtu-
jú časovo rozlíšené výnosy, ktoré 

časovo a vecne patria do bežného 
ÚO a týkajú sa príjmov v určitých 
BO,  napríklad  nájomné prijaté 
pozadu. Na účte 385 sa účtuje so 
súvzťažným zápisom v prospech 
príslušných účtov výnosov v úč-
tovej triede 6 – Výnosy.
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Základné súvzťažnosti účtovania príjmov BO: MD D
a) v bežnom roku: výnos 385 602
b) v budúcich rokoch: príjem 211, 221 385

    

 �Príklad č. 15 – Nájomné 
prijaté pozadu:

Účtovná jednotka (prenajímateľ) 
 uzatvorila zmluvu za prenájom 
 budovy 25. sep tembra 2020 na 2 
 roky (24 mesiacov). Nájomné bo-
lo zmluvne dohodnuté od októbra 
2020. V zmluve sa nájomca ďa-
lej zaviazal, že nájomné zaplatí po 
skončení prenájmu. Nájomné bo-

lo dohodnuté na 8 640 € za celú 
dobu prenájmu. Akým spôsobom 
zaúčtuje prenajímateľ nájomné, 
ktoré prijal od nájomcu po skon-
čení prenájmu?

Počas  doby  prenájmu  bude  pre-
najímateľ  účtovať  príslušný  po-
diel do výnosov v bežných ÚO a 
v poslednom ÚO zaúčtuje aj prí-

jem  peňažných  prostriedkov  za 
prenájom budovy.

 ● Výpočet mesačného nájomného: 
8 640 € / 24 mesiacov = 360 €.

 ● Výpočet nájomného na rok 2020: 
360 € x 3 mesiace = 1 080 €.

 ● Výpočet nájomného na rok 2021: 
360 € x 12 mesiacov = 4 320 €.

 ● Výpočet nájomného na rok 2022: 
360 € x 9 mesiacov = 3 240 €.

P. č. Popis účtovného prípadu Suma v €
Účtovný predpis

MD D

1. Zúčtovanie príjmov BO do výnosov bežného ÚO (v roku 2020) 1 080 385 602

2. Zúčtovanie príjmov BO do výnosov bežného ÚO (roku 2021) 4 320 385 602

3. Zúčtovanie príjmov BO do výnosov bežného ÚO (v roku 2022) 3 240 385 602

4. Nájomné prijaté po skončení prenájmu (r. 2022) 8 640 221 385

Nájomné, ktoré ÚJ  (nájomca) za-
platila  po  skončení  prenájmu, 
prenajímateľ  zaúčtuje  do  výno-
sov  do  toho  účtovného  obdo-
bia, s ktorým časovo a vecne sú-
visí. V našom prípade 3 mesiace 
do výnosov v  roku 2020,  12 me-
siacov v  roku 2021 a  9 mesiacov 
v  roku  2022.  Príjem  peňažných 
prostriedkov prenajímateľ zúčtu-
je v poslednom účtovnom období 
v roku 2022 (po skončení nájmu). 
Z  uvedeného  príkladu  vyplýva, 
že účet 385 – Príjmy BO je zrkad-
lovým účtom k účtu 383 – Výdav-
ky BO.

Časové nerozlišovanie
Opatrením  MF  SR  č.  MF/23635/ 
201474,  ktorým  sa  novelizova-
li  Postupy  účtovania  v  PÚ,  od 
31. 12. 2014  je novelizovaný § 56 
ods. 14 nasledovne: „V mikro ÚJ 
nie je potrebné na účte časového 

rozlíšenia účtovať nevýznamný a 
stále sa opakujúci účtovný prípad, 
ktorý sa týka účtovania nákladov a 
výnosov medzi dvoma účtovnými 
obdobiami, pričom nejde o účtovný 
prípad týkajúci sa účtovania dotácií a 
emisných kvót.

Vo veľkých a v malých ÚJ sa ná-
klady a výnosy časovo rozlišu-
jú. Vo veľkých ÚJ a v malých ÚJ nie 
je potrebné časovo rozlišovať ná-
klady a výnosy, ak ide o nevýznam-
ný a stále sa opakujúci účtovný prí-
pad týkajúci sa časového rozlíšenia 
nákladov alebo výnosov posledného 
a prvého mesiaca účtovného ob-
dobia.“.

Neprehliadnite! Z uvedeného vy-
plýva, že ÚJ majú možnosť, nie 
povinnosť, účtovné prípady časo-
vo nerozlišovať.

Časové nerozlišovanie  
v mikro ÚJ

 �Príklad č. 16 – Nájomné 
platené každoročne 
za dlhodobý prenájom 
nehnuteľnosti:

Spoločnosť s ručením obmedze-
ným – mikro ÚJ má uzatvore-
nú nájomnú zmluvu za prená-
jom skladových priestorov na do-
bu neurčitú. Nájomné platí kaž-
doročne v máji bežného roka do 
apríla nasledujúceho roka. V má-
ji 2020 zaplatila nájomné do mája 
2021 v sume 1 200 €. Pre spoloč-
nosť je to nevýznamná suma. Je 
možné túto sumu v roku 2020 ča-
sovo nerozlišovať? Ak áno, potom 
v nákladoch v roku 2020 bude 
mať spoločnosť zaúčtovanú časť 
nájomného z roku 2019, ktorá sa 
časovo rozlišovala a celé nájomné 
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na rok 2020 až 2021. Je tento po-
stup správny?

Keďže z  roku 2019 mikro ÚJ zo-
stalo  zaúčtovať  časť  nájomného 
(za 4 mesiace vo výške 400 €) a ak 
sa rozhodne nájomné na rok 2020 
časovo nerozlišovať, potom v ro-
ku 2020 bude mať v nákladoch za-
účtovanú  alikvotnú  časť  nájom-
ného z roku 2019 a celé nájomné 
na  rok  2020/2021  (1  200  €),  čo  je 
spolu 1 600 €, ktoré sa zaúčtuje na 
účet 518 v roku 2020. To zname-
ná, že v prvom a v poslednom ro-
ku  uplatnenia možnosti  náklady 
časovo  nerozlišovať  bude  akési 
„prechodné“  obdobie,  v  ktorom 
sa budú zvýšené náklady účtovať. 
Potom v  roku  2021  znova v má-
ji mikro ÚJ zaúčtuje do nákladov 
na účet 518  sumu nájomného vo 
výške 1 200 €, atď. Ak sa nájomné 
rozhodne opätovne časovo rozli-
šovať napr. od roku 2023, potom 
zaplatené  nájomné  v  roku  2023 
vo výške 1 200 € na roky 2023 až 
2024 musí časovo rozlíšiť. V roku 

2023 zaúčtuje do nákladov sumu 
800 € (za osem mesiacov od mája 
do decembra 100 € x 8 mesiacov), 
v roku 2024 sumu 400 €  (100 € x 
4 mesiace).

Časové nerozlišovanie 
vo veľkých a malých  
účtovných jednotkách

Malá a veľká ÚJ musí uvedený 
účtovný prípad časovo rozlišo-
vať, a to bez ohľadu na sumu, či je 
pre ÚJ významná alebo nie. Uve-
dené neplatí, len ak by platila ná-
jomné mesačne napr.  od 15. dňa 
v mesiaci do 15. dňa v nasledujú-
com mesiaci,  potom  na prelome 
účtovných období nemusí ná-
jomné  časovo  rozlišovať  na  dni 
a  nájomné  zaplatené  v  decem-
bri za obdobie od 15. 12. 2020 do 
15.  1.  2021 nemusí  časovo  rozlí-
šiť (nevýznamný a stále sa opaku-
júci účtovný prípad), zaúčtuje ho 
jednorazovo do nákladov v roku 
2020.

Časové nerozlišovanie vo všetkých 
účtovných jednotkách

 �Príklad č. 17 – Paušál 
na telefón zaplatený 
vopred:
ÚJ dňa 19. 12. 2020 dostala faktú-
ru za telefón, kde je zaúčtovaný aj 
paušál, ktorý sa platí dopredu na 
obdobie od 15. 12. 2020 do 14. 1. 
2021. Suma paušálu je vo výške 
50 €. Môže sa v tomto prípade po-
užiť ustanovenie § 56 ods. 14 Po-
stupov účtovania v PÚ a sumu vo 
výške 50 € zaúčtovať do nákladov 
v roku 2020 bez toho, aby sa časo-
vo rozlišovala?

Nakoľko pre ÚJ ide o nevýznam-
nú  sumu,  ide o opakujúce  sa pl-
nenie a platba sa uskutočňuje na 
prelome  účtovných  období  (po-
sledný  a  prvý mesiac),  ÚJ  došlú 
faktúru za paušál na telefón v su-
me  50  €  zaúčtuje  do  nákladov 
v roku 2020.

Ing. Ľudmila Novotná

Novinky dane z motorových vozidiel platné  
pri podaní daňového priznania za rok 2020

PRoBLÉMY Z PRAXE

Zákon  č.  361/2014  Z.  z.  o  da-
ni  z  motorových  vozidiel  a 

o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v z. n. p. (ďalej len „zákon 
o  dani  z  motorových  vozidiel“), 
i keď rozsahom ustanovení nie je 
obsiahly, zaznamenal v roku 2020 
dve  priame  novelizácie  a  jednu 
úpravu  prostredníctvom  prija-
tých opatrení v zákone č. 67/2020 
Z. z. o niektorých mimoriadnych 
opatreniach  vo  finančnej  oblas-
ti  v  súvislosti  so  šírením  nebez-
pečnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID19 v z. n. p. (ďalej len „zá-
kon č. 67/2020 Z. z.“).

Novela zákona o dani z motorových 
vozidiel č. 364/2019 Z. z.
Prvou  novelou  v  poradí  bol  zá-
kon  č.  364/2019 Z. z.,  ktorým  sa 
mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 
Z. z. o prevádzke vozidiel v cest-
nej premávke a o zmene a dopl-
není  niektorých  zákonov  a  kto-
rým  sa  menia  a  dopĺňajú  nie-
ktoré  zákony  (ďalej  len  „nove-
la č. 364/2019 Z. z.“). Táto novela 
bola  skôr  „legislatívnotechnic-
kého“  charakteru,  avšak  prinies-
la významný posun najmä v ob-
lasti vymedzenia predmetu dane, 
zavedením  vlastnej  definície  pre 

používanie vozidla na podnika-
nie. Súčasťou predmetnej novely 
sa,  okrem  iného,  stalo doplnenie 
negatívneho vymedzenia  pred-
metu dane, rozšírenie zániku da-
ňovej povinnosti z dôvodu odcu-
dzenia vozidla, umožnenie skor-
šieho vysporiadania dane  po-
daním  daňového  priznania  pri 
prerušení podnikania.

Predmet dane (§ 2 ods. 1 zákona 
o dani z motorových vozidiel)
Ako  už  bolo  uvedené,  novelou 
č.  364/2019  Z.  z.  bola  zavedená 
definícia  –  spresnenie  „používa-
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nia vozidla na podnikanie“. V zá-
sade  uvedenou  novelou  záko-
na nedošlo k zmene podmienok, 
ktoré musí  vozidlo  ako  predmet 
dane súčasne spĺňať, t. j. musí:
a)  patriť do niektorej z kategórií 

vozidiel vymedzených v pred-
mete  úpravy  zákona  o  dani 
z motorových vozidiel (vozidlá 
kategórie L, M, N a O),

b)  byť evidované v Slovenskej re-
publike (vozidlo musí byť pri-
hlásené  do  evidencie  vozidiel 
Slovenskej republiky a mať vy-
dané doklady vozidla – osved-
čenie o evidencii časť I a časť II 
a  tabuľka  s  evidenčným  čís-
lom),

c)  byť používané na podnikanie 
(v  súlade  so  všeobecnou  de-
finíciou  pojmu  „podnikanie“ 
podľa § 2), t. j. na dosahovanie 
príjmov  zo  živnosti  podľa  §  6 
ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v z. n. p. (ďa-
lej len „ZDP“) alebo dosahova-
nie  príjmov  z  inej  samostatne 
zárobkovej  činnosti  podľa  §  6 
ods. 2 ZDP (ďalej len „podni-
kanie“).

Ale na základe doplnenej definí-
cie  „čo sa rozumie používaním 
vozidla na podnikanie“  sa  bliž-
šie priblížil „moment“, ktorým sa 
už „skutočne“ nazerá na vozidlo 
ako  na  predmet  dane  (bez  zjav-
ných  pochybností).  Podľa  dopl-
nenej definície sa tak vozidlo mô-
že stať predmetom dane nielen na 
základe  jeho  „skutočného –  fy-
zického“ použitia,  ale  už  aj  vte-
dy, ak sa o ňom účtuje ako o ma-
jetku (zaradením vozidla do uží-
vania) podľa zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej 
len „zákon o účtovníctve“) alebo, 
ak daňovník pri príjmoch z pod-
nikania  podľa  §  6  ods.  1  ZDP 
a príjmoch  z  inej  samostatne  zá-
robkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 
ZDP uplatňuje preukázateľne vy-
naložené  daňové  výdavky  a  po-

čas celého zdaňovacieho obdobia 
vedie  daňovú  evidenciu  podľa 
§ 6 ods. 11 ZDP alebo tiež aj, ak sa 
uplatňujú výdavky spojené s po-
užívaním vozidla. Definícia  „po-
užívanie vozidla na podnikanie“ 
zahŕňa aj vzťah vozidla a daňov-
níka, ktorý  je v takomto prípade 
užívateľom (používa na podnika-
nie vozidlo, v dokladoch ktorého 
je zapísaná ako držiteľ osoba, kto-
rá zanikla, zomrela, bola zrušená 
alebo tiež osoba, ktorá vozidlo ne-
používa na podnikanie) alebo za-
mestnávateľom. Používanie  vo-
zidla na podnikanie daňovníkom 
– užívateľom sa uskutočňuje buď 
na  základe  zmluvy  o  prenájme 
vozidla alebo výpožičke vozidla. 
Pri daňovníkovi – zamestnávate-
ľovi ide o dĺžku trvania pracovnej 
cesty  zamestnanca,  za  ktorú mu 
tento zamestnávateľ vypláca ces-
tovné náhrady, pričom predmet-
né vozidlo nie  je predmetom da-
ne buď u samotného zamestnan-
ca alebo osoby, ktorá ho na tento 
účel  zamestnancovi  zapožičala. 
Predmetom  dane  sa  tak  na  zák-
lade  vymenovaných  skutočností 
môže  vozidlo  stať  ešte  skôr,  než 
sa „skutočne fyzicky“ použije „na 
ceste“, samozrejme za predpokla-
du, že spĺňa všetky ostatné pod-
mienky predmetu dane.

 �Príklad č. 1:

Kedy sa stáva predmetom dane 
vozidlo, ktoré si podnikateľ pre-
najme od osoby, ktorá nie je pod-
nikateľom?

Vozidlo  je  predmetom  dane,  ak 
patrí  do  zákonom  vymedzenej 
kategórie  vozidiel,  je  evidované 
v  Slovenskej  republike  a  použí-
va sa na podnikanie. Používaním 
vozidla na podnikanie sa na účely 
zákona o dani z motorových vo-
zidiel  rozumie  aj  používanie  vo-
zidla na podnikanie daňovníkom, 
ktorým je aj užívateľ vozidla oso-

by,  ktorá  nie  je  podnikateľom. 
V takomto prípade sa vozidlo stá-
va predmetom dane u daňovníka 
– užívateľa, počas doby jeho pre-
nájmu, pričom je potrebné v nad-
väznosti na definíciu vzniku a zá-
niku daňovej povinnosti podchy-
tiť v daňovom priznaní celú dobu 
použitia vozidla.

    

Poznámka: Vznik daňovej povin-
nosti je viazaný na prvý deň ka-
lendárneho mesiaca, v ktorom sa 
vozidlo použilo na podnikanie 
a zánik daňovej povinnosti je via-
zaný na posledný deň kalendárne-
ho mesiaca, v ktorom, okrem iného, 
došlo k ukončeniu použitia vozidla 
daňovníkom.

Negatívne vymedzenie predmetu 
dane [§ 2 ods. 2 písm. a)]
Negatívne vymedzenie pred-
metu dane  bolo  doplnené  zave-
dením  ďalších  dvoch  výnimiek 
(okrem  už  existujúcej  pre  novo 
vyrobené  vozidlá  so  zvláštnym 
evidenčným číslom M, týkajúcich 
sa historických a športových vo-
zidiel  so  špecifickým označením 
–  zvláštnym  evidenčným  číslom 
H  a  S).  Ak  vozidlo,  spĺňa  pod-
mienky  negatívneho vymedze-
nia predmetu (označením  vo-
zidla a splnením podmienok kla-
dených na  takéto vozidlo,  podľa 
iných právnych predpisov) nie je 
predmetom dane a neuvádza sa 
ani v daňovom priznaní.

Vznik a zánik daňovej povinnosti 
(§ 8)
Vznik a zánik daňovej povin-
nosti je  viazaný  na  splnenie zá-
konom stanovených podmienok:

 ● pre  vznik daňovej povinnos-
ti platí, že ide o naplnenie roz-
hodujúcich skutočností pred-
metu dane,  na  základe  kto-
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rých  daňová  povinnosť  vzni-
ká prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, v ktorom boli splnené 
tieto rozhodujúce skutočnosti,

 ● pre zánik daňovej povinnosti 
ide o splnenie niektorej zo zá-
konných situácií zániku daňo-
vej povinnosti, na základe kto-
rých táto daňová povinnosť za-
niká posledným dňom toho 
kalendárneho mesiaca,  v  kto-
rom k splneniu niektorej zo zá-
konných situácií došlo. Daňová 
povinnosť podľa zákona o da-
ni z motorových vozidiel zani-
ká vyradením alebo dočasným 
vyradením vozidla z evidencie 
vozidiel  v  Slovenskej  repub-
like  (doplnené  spresnenie,  že 
ide o evidenciu vozidiel v Slo-
venskej republike), ukončením 
alebo prerušením podnikania, 
zánikom daňovníka bez likvi-
dácie, vykonaním zápisu pre-
vodu držby vozidla do dokla-
dov vozidla  (zavedenie správ-
neho pojmu a spresnenie vyko-
nania zápisu pri prevode držby 
vozidla),  ukončením  použitia 
vozidla  daňovníkom  (užívate-
ľom alebo zamestnávateľom).

Novým doplneným dôvodom zá-
niku daňovej povinnosti je odcu-
dzenie vozidla.  Daňová povin-
nosť zaniká  posledným  dňom 
kalendárneho mesiaca,  v  ktorom 
orgán Policajného zboru SR vy-
dá potvrdenie o odcudzení vo-
zidla.

 �Príklad č. 2:

Kedy zaniká daňová povinnosť 
daňovníkovi, ktorému bolo odcu-
dzené vozidlo 15. 1., potvrdenie 
o odcudzení vozidla orgánom Po-
licajného zboru bolo vydané 1. 2.?

Zánik daňovej povinnosti je spätý 
s posledným dňom kalendárneho 
mesiaca,  v  ktorom došlo  k  niek-
torej zo zákonom stanovených si-

tuácií  zániku  daňovej  povinnos-
ti. Podľa zadania, ak bolo vozidlo 
odcudzené 15. 1. a orgán Policaj-
ného  zboru  Slovenskej  republi-
ky vydal potvrdenie o jeho odcu-
dzení 1. 2., daňová povinnosť za-
niká 28. 2. (29. 2.), t. j. posledným 
dňom toho mesiaca, v ktorom bo-
lo predmetné potvrdenie vydané.

    

Novelou č. 364/2019 Z. z. tiež do-
šlo  k  ustáleniu jednotného po-
stupu vo veci uvádzania vzniku 
a zániku daňovej povinnosti pre 
všetkých daňovníkov v daňovom 
priznaní rovnako, teda aj daňov-
níkom, ktorým je zamestnávateľ. 
Daňovník – zamestnávateľ, za po-
užitie  vozidla  zamestnancom  na 
pracovnej ceste, za ktorú mu ten-
to vyplatil cestovné náhrady a pri 
súčasnom  splnení  podmienky, 
týkajúcej  sa vozidla  (vozidlo po-
užité na podnikanie,  ktoré nie  je 
predmetom dane, či už u samot-
ného zamestnanca, ak  je  jeho dr-
žiteľom,  alebo  u  inej  osoby,  ak 
bolo  na  účel  vykonania  pracov-
nej  cesty  zapožičané)  pri  poda-
ní  daňového  priznania  prvýkrát 
za zdaňovacie obdobie roku 2020 
povinne údaje o vzniku a zániku 
daňovej  povinnosti  do  tohto da-
ňového priznania uvedie.

Zamedzenie duplicitného 
zdanenia jedného predmetu dane 
u jedného daňovníka (§ 8 ods. 4, 
ods. 5 a ods. 6)
V  súvislosti  so vznikom daňovej 
povinnosti, ktorá vo všeobecnosti 
vzniká prvým dňom kalendárne-
ho mesiaca, v ktorom došlo k spl-
neniu  podmienok  stanovených 
pre  vozidlo  ako  predmet  dane, 
okrem  už  existujúcich  výnimiek 
zameraných na zamedzenie dup-
licitného zdanenia jedného vo-
zidla v jednom kalendárnom me-
siaci [ak došlo k zániku daňovní-

ka bez likvidácie (§ 8 ods. 4) alebo 
došlo k zmene v osobe daňovníka 
– držiteľa vozidla pri jednom vo-
zidle (§ 8 ods. 5), pri ktorých da-
ňová povinnosť,  či už právnemu 
nástupcovi  alebo  „novému“  da-
ňovníkovi  vzniká  prvým  dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujú-
ceho po mesiaci, v ktorom k nie-
ktorému z týchto prípadov došlo] 
bola  zavedená  ďalšia  výnimka. 
Ďalšia  výnimka  vzniku  daňovej 
povinnosti sa  týka  jedného a to-
ho istého daňovníka k jednému 
a tomu istému predmetu dane – 
vozidlu, u ktorého počas jedné-
ho a toho istého kalendárneho 
mesiaca došlo k zániku a násled-
ne  k  vzniku  daňovej  povinnosti. 
Aj v takomto prípade, daňová po-
vinnosť vzniká prvým dňom me-
siaca,  nasledujúceho  po  mesia-
ci, v ktorom k vzniku skutočnosti 
podmieňujúcej vznik daňovej po-
vinnosti došlo.

 �Príklad č. 3:

Daňovník používa na podnika-
nie vozidlo, ktoré dočasne odhlá-
si z evidencie vozidiel na dobu od 
1. 6. do 29. 6. Dňom 30. 6. opätov-
ne začne používať na podnikanie 
toto vozidlo. Ako sa tento jeden 
daňovník vysporiada so zánikom 
daňovej povinnosti a opätovne so 
vznikom daňovej povinnosti?

Ak daňovník dočasne odhlási vo-
zidlo  z  evidencie  vozidiel  1.  6., 
daňová  povinnosť  mu  zanikne 
posledným dňom mesiaca, v kto-
rom k dočasnému odhláseniu vo-
zidla došlo  –  t.  j.  30.  6.  Po  skon-
čení doby, na ktorú bolo vozidlo 
dočasne  odhlásené  z  evidencie 
vozidiel, začne opätovne vozidlo 
počnúc dňom 30.  6.  používať  na 
podnikanie.  Podľa  zavedeného 
zamedzenia  duplicitného  zdane-
nia jedného predmetu dane v jed-
nom kalendárnom mesiaci naviac 
u jedného daňovníka daňová po-
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vinnosť,  napriek  všetkým  pred-
pokladom  pre  splnenie  podmie-
nok  predmetu  dane  nevznikne 
1. 6., ale až 1. 7.

    

Oznamovacia povinnosť – zánik 
daňovej povinnosti po uplynutí 
zdaňovacieho obdobia (§ 8 ods. 7)
Zákon  o  dani  z motorových  vo-
zidiel  umožňuje  „vysporiadať“ 
zdaňovacie  obdobie  podaním 
oznámenia o zániku daňovej po-
vinnosti namiesto podania daňo-
vého priznania.

Ide o jedinú oznamovaciu povin-
nosť, ktorá sa uplatňuje iba vtedy, 
ak  daňovník  „rekapituluje“  zda-
ňovacie obdobie a podľa naplne-
nia zákonných podmienok, ktoré 
umožňujú toto oznámenie o záni-
ku daňovej povinnosti podať, volí 
namiesto podania daňového pri-
znania oznámenie o zániku daňo-
vej povinnosti.

Oznámenie o zániku daňovej po-
vinnosti  je  prípustné  podať  vte-
dy,  ak  u  vozidla  neboli  splnené 
rozhodujúce  skutočnosti  definu-
júce  predmet  dane  podľa  záko-
na o dani z motorových vozidiel 
a súčasne o tomto vozidle nebolo 
účtované  podľa  zákona  o  účtov-
níctve, vozidlo nebolo evidované 
v daňovej evidencii podľa zákona 
o dani z príjmov alebo na vozidlo 
neboli uplatňované výdavky spo-
jené  s  jeho používaním,  a  to  po-
čas celého zdaňovacieho obdobia 
– kalendárneho roku.

Ak sú všetky vyššie uvedené pod-
mienky  splnené  (v ročnom zda-
ňovacom období, za ktoré sa má 
pôvodne  podať  daňové  prizna-
nie),  daňovník  podá  namiesto 
daňového  priznania  oznáme-
nie o zániku daňovej povinnosti, 
v  ktorom uvedie,  že  daňová  po-
vinnosť  zanikla  31.  12.  predchá-

dzajúceho  zdaňovacieho  obdo-
bia, (toho zdaňovacieho obdobia, 
ktoré  predchádza  zdaňovaciemu 
obdobiu, za ktoré sa má pôvodne 
podať daňové priznanie) v lehote 
do 31. 1. po uplynutí zdaňovacie-
ho obdobia (toho, za ktoré sa ma-
lo podať pôvodne daňové prizna-
nie).

Oznámenie zániku daňovej po-
vinnosti sa uvádza do tlačiva, 
ktorého vzor na tento účel určilo 
Finančné riaditeľstvo SR a uve-
rejnilo ho na svojom webovom 
sídle.

V tejto súvislosti sa zánik daňo-
vej povinnosti neuvádza v daňo-
vom priznaní.

Upozornenie: Oznámenie zániku 
daňovej povinnosti – novo zavede-
né tlačivo, uverejnené na stránke 
Finančného riaditeľstva SR sa ne-
používa na oznámenie zániku da-
ňovej povinnosti toho, ktorý na-
stane počas zdaňovacieho obdobia. 
Ak zanikne daňová povinnosť po-
čas zdaňovacieho obdobia, túto da-
ňovník vpisuje po uplynutí zdaňo-
vacieho obdobia priamo do daňové-
ho priznania.

Zdaňovacie obdobie (§ 9)
Zákon o dani z motorových vozi-
diel  definuje  základné  zdaňova-
cie obdobie, ktorým je kalendárny 
rok. Zdaňovacie obdobie základ-
né (§ 9 ods. 1) sa spája s lehotou 
na podanie daňového priznania 
a zaplatenie dane  a  tým  je  pev-
ne  stanovený  termín  – 31. 1. [po 
uplynutí  zdaňovacieho  obdobia 
(kalendárneho  roka)  podľa  §  9 
ods. 2].

Zákon o dani z motorových vozi-
diel okrem tohto základného zda-
ňovacieho obdobia pozná však aj 
výnimky z ročného zdaňovacie-

ho obdobia, ktoré sa  týkajú oso-
by daňovníka:

 ● ktorý sa zrušuje bez likvidá-
cie,

 ● ktorý sa zrušuje s likvidáciou,

 ● na ktorého majetok bol vyhlá-
sený konkurz,

 ● ktorý ukončil podnikanie ale-
bo

 ● ktorý zomrel.

Novelou č. 364/2019 Z. z. došlo aj 
k reakcii na jednu zo skutočností 
zániku daňovej  povinnosti  a  tou 
je prerušenie podnikania. V prí-
pade  prerušenia  podnikania  da-
ňová povinnosť zaniká posled-
ným dňom mesiaca, v ktorom 
k prerušeniu podnikania došlo. 
Prerušenie podnikania  bolo  do-
plnené,  ako  dôvod  pre  následné 
vymedzenie zdaňovacieho obdo-
bia začínajúceho 1. 1. iba do doby 
posledného  dňa  mesiaca,  v  kto-
rom k prerušeniu podnikania do-
šlo (teda už nie je potrebné čakať 
na  ukončenie  ročného  zdaňova-
cieho  obdobia).  Daňovníkovi  pri 
prerušení  podnikania  tak  plynie 
rovnaká  povinnosť  ako  v  prípa-
de ukončenia podnikania, t. j. po-
dať daňové priznanie do jedné-
ho mesiaca po uplynutí iného 
ako ročného zdaňovacieho ob-
dobia. Iné ako ročné zdaňovacie 
obdobie začína 1. 1. a končí po-
sledným dňom mesiaca, v kto-
rom k prerušeniu podnikania 
došlo. V rovnakej lehote, ako je tá 
na  podanie  daňového  priznania, 
má daňovník povinnosť daň (po-
mernú časť dane) zaplatiť.  Pre-
rušenie podnikania sa tiež dotklo 
povinnosti  platenia  preddavkov 
na  daň. Daňovník, ktorý preru-
ší podnikanie, už totiž nie je po-
vinný platiť preddavky na daň, 
ktorých splatnosť nastala po dni, 
v ktorom došlo k rozhodujúcej 
skutočnosti – prerušeniu podni-
kania.
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 �Príklad č. 4:

Daňovník prerušil podnikanie 
5. 1. 2020. Do akej lehoty má po-
vinnosť podať daňové priznanie, 
kedy mu zaniká daňová povin-
nosť? Má po prerušení podnika-
nia ďalej platiť preddavky na daň 
(daňovníkovi vyplynula povin-
nosť platiť štvrťročné preddavky 
v sume 250 €)?

Ak  daňovník  prerušil  podnika-
nie,  daňová  povinnosť  mu  pod-
ľa uvedených skutočností zanikla 
31. 1. 2020. Daňové priznanie mal 
daňovník  podať  do  jedného me-
siaca  po  uplynutí  zdaňovacieho 
obdobia, ktoré začína 1. 1. a končí 
posledným dňom mesiaca, v kto-
rom  daňovník  prerušil  podni-
kanie,  t.  j.  31.  1.  2020.  Daňovník 
mal  teda povinnosť podať daňo-
vé priznanie do 29. 2. 2020 a v tej-
to  lehote  aj  pomernú  časť  dane 
(za mesiac  január  2020)  zaplatiť. 
Preddavky  na  daň  daňovník  po 
prerušení  podnikania  nebol  ďa-
lej už povinný platiť, nakoľko na-
stala  skutočnosť, na základe kto-
rej povinnosť platiť preddavky na 
daň  zaniká.  Ide  o  tie  preddavky 
na  daň,  ktorých  splatnosť  nasta-
la po dni, v ktorom došlo k  roz-
hodujúcej  skutočnosti  –  preruše-
niu  podnikania.  Nakoľko  k  pre-
rušeniu  podnikania  došlo  5.  1. 
2020, preddavky splatné po tom-
to dni už daňovník nemal povin-
nosť  platiť,  v  tomto  prípade  iš-
lo  o  „predpísané“ preddavky na 
daň na I. až IV. štvrťrok 2020.

    

Vysporiadanie dane podaním da-
ňového priznania bolo upravené 
aj v prípade úmrtia daňovníka. 
Podľa predmetnej úpravy je v prí-
pade úmrtia daňovníka umožne-
né podať v lehote do troch me-
siacov po uplynutí zdaňovacieho 
obdobia (končiaceho posledným 
dňom mesiaca, v ktorom daňov-

ník zomrel) daňové priznanie 
dedičom alebo ak je viac dedičov, 
tomu z nich, ktorého určí správca 
dane, a to rovnako v prípade, ak 
daňovník zomrel počas roka ale-
bo ak zomrel po uplynutí zdaňo-
vacieho obdobia, avšak v lehote 
na podanie daňového priznania. 
Okrem  možnosti  podať  daňové 
priznanie  sa  umožňuje  dedičo-
vi, alebo ak je viac dedičov, tomu 
z  nich,  ktorého  určí  správca  da-
ne,  podať oznámenie o zániku 
daňovej povinnosti  za  predpo-
kladu, že počas celého zdaňova-
cieho obdobia vozidlo „nebolo 
predmetom dane“, t. j. nebolo po-
užité na podnikanie ani jeden deň 
(o  vozidle  nebolo účtované pod-
ľa zákona o účtovníctve, vozidlo 
nebolo  evidované v daňovej  evi-
dencii podľa zákona o dani z príj-
mov alebo naň neboli uplatňova-
né výdavky). Lehota na podanie 
oznámenia dedičom,  alebo  ak  je 
dedičov viac, tomu z nich, ktoré-
ho určí správca dane, je rovnaká, 
ako  v  prípade daňového prizna-
nia, t. j. do troch mesiacov po me-
siaci, v ktorom daňovník zomrel. 
Oznámenie o zániku daňovej po-
vinnosti  sa  po  1.  1.  2020  podáva 
na tlačive, ktorého vzor ustanovi-
lo  Finančné  riaditeľstvo  Sloven-
skej republiky a zverejnilo na svo-
jom webovom sídle.

 �Príklad č. 5:

Ak daňovník zomrie v mesiaci ja-
nuár 2021 po uplynutí ročného 
zdaňovacieho obdobia je možné 
podať namiesto daňového prizna-
nia za tohto daňovníka oznáme-
nie o zániku daňovej povinnosti, 
ak vozidlo v zdaňovacom období 
2020 nebolo použité na podnika-
nie ani jeden deň?

Ak daňovník zomrie v mesiaci ja-
nuár 2021, t. j. v lehote na podanie 
daňového priznania za zdaňova-
cie obdobie 2020 a v tomto zdaňo-

vacom období bola splnená pod-
mienka – vozidlo nebolo použité 
na podnikanie ani  jeden deň po-
čas  zdaňovacieho  obdobia  roč-
ného, za ktoré sa má daňové pri-
znanie  podať  (o  vozidle  nebolo 
účtované  podľa  zákona  o  účtov-
níctve,  vozidlo  nebolo  evidova-
né v daňovej evidencii podľa zá-
kona o dani z príjmov alebo naň 
neboli  uplatňované  výdavky), 
dedič alebo ten z dedičov, ktoré-
ho určí  správca dane, podá v  le-
hote do troch mesiacov po mesia-
ci, v ktorom daňovník zomrel, t. j. 
do 30. 4. 2021, oznámenie o záni-
ku daňovej povinnosti. Predmet-
né oznámenie nie je súčasťou da-
ňového priznania, ale podá sa na 
tlačive,  ktorého  vzor  ustanovilo 
Finančné  riaditeľstvo  Slovenskej 
republiky a zverejnilo na svojom 
webovom sídle.

    

Nastavenie hranice  
zaplatenia dane
Novelou  č.  364/2019  Z.  z. bo-
la  zavedená  hranica  sumy  dane 
na  úhradu  vypočítaná  v  daňo-
vom  priznaní  vo výške 5 €.  Za-
vedením  predmetnej  hranice  5  € 
pre výslednú vypočítanú daň na 
úhradu  v  daňovom  priznaní  sa 
deklaruje povinnosť jej zaplatenia 
vždy, ak presiahne túto hranicu.

Prijaté opatrenia v oblasti dane 
z motorových vozidiel zákonom 
č. 67/2020 Z. z.
Zákonom č. 67/2020 Z. z. o nie-
ktorých mimoriadnych opatre-
niach vo finančnej oblasti v sú-
vislosti so šírením nebezpeč-
nej nákazlivej ľudskej choro-
by  COVID-19 v z. n. p. (ďalej 
len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) bo-
li prijaté opatrenia v oblasti da-
ne z motorových vozidiel v § 18 
a § 18a na rok 2020. Tento zákon 
sa  týka  obdobia pandémie (mi-
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moriadnej situácie), ktoré sa po-
číta  počnúc od 12. 3. 2020,  kedy 
vláda vyhlásila mimoriadnu situ-
áciu v súvislosti s ohrozením ve-
rejného  zdravia  II.  stupňa  z  dô-
vodu  ochorenia  COVID19  spô-
sobeným korona vírusom SARS-
CoV2  na  území  Slovenskej 
republiky  do  konca  kalendárne-
ho mesiaca,  v  ktorom  vláda mi-
moriadnu  situáciu  odvolá  (ďalej 
len „obdobie pandémie“) a až do 
najneskoršej  lehoty podľa cit. zá-
kona. Obdobie pandémie sa pod-
ľa cit. zákona považuje za skon-
čené  na  účely  prijatých  opatrení 
(§ 18 aj § 18a) dňom 30. 9. 2020.

Opatrením obsiahnutým v § 18 
zákona č. 67/2020 Z. z. sa malo za 
cieľ „odloženie“ podania daňové-
ho priznania a zaplatenie dane za 
iné  ako  ročné  zdaňovacie  obdo-
bie.  Konkrétne  išlo  o  úpravu  le-
hoty  na  podanie  daňového  pri-
znania podľa  §  9  ods.  3  až  7  zá-
kona  o  dani  z motorových  vozi-
diel  a  splatnosť  dane  podľa  §  9 
ods.  2  cit.  zákona,  ktorá  neuply-
nula  pred  začatím  obdobia  pan-
démie alebo začala plynúť počas 
obdobia pandémie,  a  to  tak,  aby 
sa  táto považovala  za dodržanú, 
ak sa podá daňové priznanie a za-
platí daň (pomerná časť dane) do 
konca  kalendárneho mesiaca  na-
sledujúceho po skončení obdobia 
pandémie.

Iné  ako  ročné  zdaňovacie  obdo-
bie (iné zdaňovacie obdobie) pod-
ľa § 9 ods. 3 až 7 vždy začína 1. 1. 
príslušného  zdaňovacieho  obdo-
bia a končí posledným dňom me-
siaca, v ktorom došlo k rozhodu-
júcej  skutočnosti,  ktorá  podmie-
ňuje toto iné ako ročné zdaňova-
cie obdobie. Koniec zdaňovacieho 
obdobia podmienený rozhodujú-
cou skutočnosťou sa týka okruhu 
vybraných daňovníkov, a to kon-
krétne daňovníka:

 ● ktorý sa zrušuje bez likvidá-
cie,

 ● ktorý sa zrušuje s likvidáciou,
 ● na ktorého majetok bol vyhlá-

sený konkurz,
 ● ktorý ukončil podnikanie ale-

bo prerušil podnikanie,
 ● ktorý zomrel.

Títo daňovníci majú obligatór-
ne povinnosť do jedného mesia-
ca po uplynutí iného ako ročného 
zdaňovacieho obdobia podať da-
ňové  priznanie  s  výnimkou  da-
ňovníka,  ktorý  zomrel.  V  prípa-
de  úmrtia  daňovníka  je  lehota 
na  podanie  daňového  priznania 
stanovená do troch mesiacov po 
tom mesiaci, v ktorom daňovník 
zomrel. V  rovnakej  lehote  ako  je 
tá, ktorá je ustanovená pre okruh 
uvedených daňovníkov, je aj daň 
(pomerná časť dane) splatná pod-
ľa § 9 ods. 2 zákona o dani z mo-
torových vozidiel.

Na základe opatrenia prijatého 
v § 18 zákona č. 67/2020 Z. z., v ča-
se  pandémie  (obdobie  od  12.  3. 
2020) sa lehota na podanie daňo-
vého  priznania  podľa  §  9  ods.  3 
až  7  posúvala (do  konca  kalen-
dárneho mesiaca, v ktorom vláda 
mimoriadnu situáciu odvolá), do 
konca októbra 2020,  vzhľadom 
na ukončenie  obdobia pandémie 
30. 9. 2020. V rovnakej lehote, te-
da do konca októbra 2020, bola 
pomerná časť dane splatná.

 �Príklad č. 6:
Ak daňovník prerušil podnikanie 
15. 7. 2020, do kedy mal povin-
nosť podať daňové priznanie a za-
platiť daň (pomernú časť dane)?

Prerušenie  podnikania  sa  podľa 
zákona o dani z motorových vo-
zidiel spája:

 ● so  zánikom daňovej  povin-
nosti podľa § 8 ods. 2 písm. b), 
t.  j. daňová povinnosť zanikne 

podľa  uvedených  skutočností 
31. 7. 2020,

 ● s povinnosťou podania daňo-
vého priznania  po   uplynutí 
iného  ako  ročného  zdaňova-
cieho  obdobia,  t.  j.  do  jedné-
ho mesiaca po uplynutí zdaňo-
vacieho  obdobia,  ktoré  začína 
prvým  januárom  príslušného 
zdaňovacieho obdobia a končí 
posledným  dňom  kalendárne-
ho mesiaca, v ktorom daňovník 
prerušil  podnikanie  (inak  ide 
o rovnaký deň, ktorým zanikla 
daňová  povinnosť);  podľa  za-
dania v príklade  je  31.  8.  2020 
posledným dňom lehoty na po-
danie daňového priznania,

 ● so zaplatením pomernej časti 
dane za iné ako ročné zdaňova-
cie obdobie (do lehoty na poda-
nie daňového priznania  za  to-
to iné ako ročné zdaňovacie ob-
dobie)  za  7  kalendárnych me-
siacov, ak sa daňová povinnosť 
počíta za počet mesiacov pou-
žitia vozidla na podnikanie,

 ● so zánikom platenia preddav-
kov na daň, ak tieto boli pred-
písané  na  príslušné  zdaňova-
cie obdobie, a  to  tých, ktorých 
splatnosť nastala po dni, v kto-
rom došlo k rozhodujúcej sku-
točnosti – prerušeniu podnika-
nia.

Osobou, ktorá má povinnosť po-
dať daňové priznanie  je  sám da-
ňovník.

Vzhľadom na zadanie v príkla-
de, sa uvedená situácia týka ob-
dobia pandémie, a preto platí, že 
daňovník, ktorý prerušil podni-
kanie, mal podať daňové prizna-
nie nie do konca augusta 2020, 
ale až do konca októbra 2020 a 
v rovnakej lehote zaplatiť po-
mernú časť dane.
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Podľa opatrenia  ustanoveného 
v § 18a  zákona  č.  67/2020  Z.  z. 
preddavky  na  daň  z  motoro-
vých vozidiel splatné počas obdo-
bia  pandémie počnúc mesiacom 
apríl 2020 daňovník nie je povin-
ný  platiť.  Daňovník,  ktorý  neza-
platí preddavky podľa prvej vety, 
vyrovná  daň  z  motorových  vo-
zidiel v  lehote na podanie daňo-
vého priznania k dani z motoro-
vých vozidiel.

Povinnosť  platiť  preddavky  na 
daň  vzniká  podľa  §  10  ods.  3  a 
ods.  4  zákona  o  dani  z  motoro-
vých  vozidiel,  ak  celková  suma 
predpokladanej  dane  je  vyššia 
ako 700 €.

V závislosti od sumy predpokla-
danej dane (ak je vyššia ako 700 €) 
sa následne platia preddavky na 
daň buď ako  štvrťročné  (v  sume 
1/4 z predpokladanej dane s leho-
tou splatnosti do konca kalendár-
neho štvrťroka) alebo ako mesač-
né (v sume 1/12 z predpokladanej 
dane s lehotou splatnosti do kon-
ca kalendárneho mesiaca).

Vzhľadom na ukončenie obdobia 
pandémie  30.  9.  2020,  daňovník 
nemal povinnosť platiť preddav-
ky na daň počnúc  aprílom 2020 
do konca septembra 2020.  Po-
vinnosť platiť preddavky na daň 
sa tak týkala obdobia do konca 
marca 2020 a opätovne obdobia 
po 30. 9. 2020 do konca zdaňova-
cieho obdobia – roku 2020.

Preddavky na daň mal platiť po-
vinne daňovník v období do 
konca marca 2020 a následne po 
30. 9. 2020, v takej sume, aká mu 
vyšla na základe prepočtu z pred-
pokladanej  dane,  ak  nevyužil 
možnosť podania žiadosti o urče-
nie  platenia  preddavkov  na  daň 
inak  adresovanú  správcovi  da-
ne, na základe ktorej má následne 
povinnosť platiť také sumy pred-

davkov  na  daň,  aké mu  správca 
dane určil v rozhodnutí.

 �Príklad č. 7:
Daňovník má na základe pred-
pokladanej dane povinnosť pla-
tiť preddavky na daň – štvrťroč-
né v sume 250 €. Ako mal postu-
povať počas zdaňovacieho obdobia 
2020 vrátane obdobia mimoriad-
nej situácie?

Ak má  daňovník  povinnosť  pla-
tiť  preddavky  na  daň,  v  tomto 
prípade  podľa  §  10  ods.  3  záko-
na o dani z motorových vozidiel 
štvrťročné, preddavok na daň za 
I. štvrťrok 2020 mal povinnosť za-
platiť v lehote do 31. 3. 2020. Od 
1.  4.  2020,  v  súlade  so  zákonom 
č.  67/2020 Z.  z.  (§  18a)  tento  da-
ňovník  nemusí  platiť  preddav-
ky  na  daň,  avšak  má  povinnosť 
vyrovnať  daň  v  lehote  na  poda-
nie  daňového  priznania.  Ak  da-
ňovník  využije  možnosť  nepla-
tiť  preddavky  na  daň  počas  ob-
dobia  pandémie  (mimoriadnej 
situá cie), môže sa  tak  rozhodnúť 
pri platení preddavku za II. štvrť-
rok 2020 a III. štvrťrok 2020. Pred-
davok  za  IV.  štvrťrok  2020  však 
musí  zaplatiť  v  lehote  splatnosti 
do 31. 12. 2020. Preddavky za  II. 
a  III.  štvrťrok 2020 daňovník vy-
rovná  v podanom daňovom pri-
znaní (v lehote na podanie daňo-
vého priznania – za ročné zdaňo-
vacie obdobie alebo iné ako ročné 
zdaňovacie obdobie).

    

Novela zákona o dani z motorových 
vozidiel č. 339/2020 Z. z.
Zákon č. 339/2020 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 
Z. z. o dani z motorových vozi-
diel a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v z. n. p. (ďa-
lej len „novela č. 339/2020 Z. z.“) 
je ďalšou novelou zákona o dani 
z motorových vozidiel účinnou 

od 1. 12. 2020. Použije  sa  už  na 
zdaňovacie obdobie roku 2020 
(teda počnúc 1. 1. 2020). Obsa-
hom predmetnej novely je:

 ● ustanovenie  ročných sadzieb 
daní  obsiahnutých  v  novej 
prílohe  č.  1a  k  zákonu  o  dani 
z motorových vozidiel výlučne 
určených pre úžitkové vozidlá, 
ktorými sú ťahač a náves,

 ● úprava ročných sadzieb da-
ní  zameraná na konkrétne ka-
tegórie vozidiel a  tiež aj  rôzne 
kritéria, na základe ktorých sa 
vykonáva,

 ● nový  spôsob  platenia pred-
davkov na daň na zdaňovacie 
obdobie 2021 z predpokladanej 
dane,

 ● nová lehota na podanie daňo-
vého priznania a tým aj zapla-
tenie dane.

Ustanovenie ročných sadzieb daní 
v novej prílohe č. 1a
Novela  č.  339/2020  Z.  z.  v  § 6 
ods. 1  odkazuje na použitie roč-
ných sadzieb dane obsiahnutých 
v prílohe č. 1, okrem ročných sa-
dzieb dane pre úžitkové vozidlá, 
ktorými  sú  ťahač a náves.  Prílo-
ha č. 1 k zákonu nie je novou, ale 
po  úprave  predmetnou  novelou 
sa budú ročné sadzby dane z nej 
používať  iba  v  rozsahu,  ktorý  je 
v predmetnom ustanovení vyme-
dzený, teda bez použitia pre ťaha-
če a návesy.

V § 6 ods. 2, ktorý pôvodne umož-
ňoval  priradiť  najbližšiu  nižšiu 
ročnú  sadzbu  dane,  než  aká  by 
vozidlu ťahač a náves (jednotlivo) 
podľa hmotnosti  a počtu náprav 
prináležala,  iba  za  predpokladu, 
ak sa splní podmienka vytvorenia 
jednej návesovej  jazdnej  súpravy 
z týchto vozidiel iba raz v zdaňo-
vacom období je uvedené, že roč-
né sadzby dane pre úžitkové vo-
zidlá ťahač a náves sú uvedené 
v prílohe č. 1a.
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Týmto  novým  nastavením,  naj-
mä v § 6 ods. 2, došlo k odstrá-
neniu zložitého párovania vozi-
diel (ťahačov a návesov) do jed-
nej návesovej jazdnej súpravy 
iba raz počas  zdaňovacieho  ob-
dobia na  účely  uplatnenia  nižšej 
ročnej  sadzby  dane,  než  tej  aká 
prináleží vozidlu podľa hmotnos-
ti a počtu náprav. Podľa tohto no-
vého nastavenia § 6 ods. 2 sa  to-
tiž pre úžitkové vozidlá, ktorými 
sú ťahač a náves použijú vždy 
také ročné sadzby dane, ktoré sú 
priamo v prílohe č. 1a nastavené 
k hmotnosti a počtu náprav jed-
notlivého vozidla.

 �Príklad č. 8:

Podnikateľ má jeden ťahač a dva 
návesy. V dokladoch vozidiel je 
uvedený ako držiteľ. Ako bude po-
stupovať pri určení ročnej sadzby 

dane za zdaňovacie obdobie roku 
2020 pri jednotlivých vozidlách?

Zákon o dani z motorových vozi-
diel podľa ustanovenia § 6 ods. 2 
(od 1. 1. 2020) umožňuje daňovní-
kovi priradiť každému z vozidiel 
takú  ročnú  sadzbu dane aká mu 
prináleží podľa hmotnosti a poč-
tu náprav z prílohy č. 1a. Daňov-
ník už nemusí vyberať „do páru“ 
jeden z dvoch návesov, s ktorým 
by ťahač vytvoril jednu návesovú 
jazdnú súpravu na účely uplatne-
nia nižšej ročnej sadzby dane než 
aká mu prináleží podľa hmotnos-
ti a počtu náprav.

    

Úprava ročných sadzieb dane (§ 7)
Ročné  sadzby  dane  uvedené 
v  prílohe  č.  1  a  prílohe  č.  1a  nie 
sú nemenné. Podľa zákona o da-

ni z motorových vozidiel sa ročné 
sadzby dane upravujú vždy, a to:

 ● v závislosti od „veku“ vozidla,
 ● bez vplyvu „veku“ vozidla.

Ak sa ročné sadzby dane upravu-
jú v závislosti od „veku“ vozidla, 
je potrebné tento vek vozidla po-
znať.  Vek  vozidla  sa  stanoví  od 
dátumu prvej evidencie  vozidla 
(roku  výroby  vozidla),  ktorý  je 
v  dokladoch  vozidla  uvedený 
pod písmenom (B) a predstavu-
je dátum prvej evidencie vozidla 
(dátum prvého pridelenia evi-
denčného čísla v Slovenskej re-
publike alebo v inom štáte).

Úprava ročnej sadzby dane v zá-
vislosti od veku vozidla, teda dá-
tumu prvej evidencie vozidla sa 
vykoná pre vybrané kategórie 
vozidiel tak, ako je uvedené v ta-
buľke.

Ročná sadzba dane podľa § 6 zákona o dani z motorových vozidiel
Kategória vozidla Úprava ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1:
L, M1, N1, N2, O1 
až O3

a)  zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej 
evidencie vozidla

b)  zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
c)  zníži o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov
d)  použije počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu 
kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c)

e)  zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu 
počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),

f)   zvýši o 20 % po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e)
Kategória vozidla Úprava ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 2:
M2, M3 a N3
(úžitkové vozidlá)

g)  zníži o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej 
evidencie vozidla,

h)  zníži o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
i)   zníži o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov
j)   zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu 
počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c)

k)  zníži o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu 
počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d)

l)   použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e)

Ročné sadzby dane sa upravujú bez závislosti na veku vozidla (akoby bez podmieňujúceho kritéria) pre jed-
nu kategóriu vozidiel a tou je kategória O4 podľa § 7 ods. 3. V prípade kategórie vozidiel O4 sa ročná sadzba 
dane vždy upraví znížením o 60 %.
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V  nadväznosti  na  úpravu  ročnej 
sadzby dane v závislosti od poč-
tu kalendárnych mesiacov počíta-
ných od dátumu prvej  evidencie 
vozidla, môže  dôjsť  k  situá ciám, 
keď  sa pre výpočet dane nepo-
užije iba jedna úprava ročnej 
sadzby dane, ale budú použité 
dve úpravy ročnej sadzby dane 
v jednom zdaňovacom období.

 �Príklad č. 9:

Ako sa upraví ročná sadzba da-
ne vozidla kategórie M1, ktorého 
dátum prvej evidencie je 15. 12. 
2017, pri podaní daňového prizna-
nia za zdaňovacie obdobie 2020?

Ak  sa  bude  upravovať  ročná 
sadzba  dane  na  účely  výpočtu 
dane v daňovom priznaní za rok 
2020,  vozidlo  s  dátumom  prvej 
evidencie  15.  12.  2017  k  31.  12. 
2020 bude spadať vekom do inter-
valu 26 kalendárnych mesiacov – 
37  kalendárnych  mesiacov.  Pre 
toto rozpätie počtu kalendárnych 
mesiacov  sa  uplatnia  dve  úpra-
vy ročnej sadzby dane prislúcha-
júcej konkrétnemu základu dane, 
a  to  na  1 mesiac  sa  použije  roč-
ná sadzba znížená o 25 % a na 11 
kalendárnych mesiacov  sa  ročná 
sadzba dane zníži o 20 %. Upra-
vovať  sa  bude  ročná  sadzba  da-
ne  z  prílohy  č.  1  zodpovedajúca 
zdvihovému  objemu  valcov mo-
tora  v  cm3 (základ  dane  pre  ka-
tegóriu vozidla M1).

    

 �Príklad č. 10:

Ako sa upraví ročná sadzba da-
ne vozidla kategórie N3 (ťahač), 
ktorého dátum prvej evidencie je 
15. 12. 2017 pri podaní daňové-
ho priznania za zdaňovacie obdo-
bie 2020?

Ak  sa  bude  upravovať  ročná 
sadzba  dane  na  účely  výpočtu 

dane v daňovom priznaní za rok 
2020,  vozidlo  s  dátumom  prvej 
evidencie  15.  12.  2017  k  31.  12. 
2020 bude spadať vekom do inter-
valu 26 kalendárnych mesiacov – 
37  kalendárnych  mesiacov.  Pre 
toto rozpätie počtu kalendárnych 
mesiacov  sa  uplatnia  dve  úpra-
vy ročnej sadzby dane prislúcha-
júcej konkrétnemu základu dane, 
a  to  na  1 mesiac  sa  použije  roč-
ná sadzba znížená o 50 % a na 11 
kalendárnych mesiacov  sa  ročná 
sadzba dane zníži o 40 %. Upra-
vovať  sa  bude  ročná  sadzba  da-
ne z prílohy č. 1a (určená výlučne 
pre ťahač a náves) zodpovedajúca 
základu dane, a tým je v prípade 
takéhoto vozidla hmotnosť a po-
čet náprav vozidla).

    

 �Príklad č. 11:
Ako sa upraví ročná sadzba da-
ne vozidla kategórie O4 (náves), 
ktorého dátum prvej evidencie je 
15. 12. 2017 pri podaní daňové-
ho priznania za zdaňovacie obdo-
bie 2020?

Ak  sa  bude  upravovať  ročná 
sadzba  dane  na  účely  výpočtu 
dane v daňovom priznaní za rok 
2020,  vozidlo  s  dátumom  prvej 
evidencie  15.  12.  2017  k  31.  12. 
2020  by  patrilo  vekom  do  in-
tervalu  16  kalendárnych  mesia-
cov – 37 kalendárnych mesiacov. 
Vzhľadom na  skutočnosť,  že  ide 
o vozidlo kategórie O4, pri úpra-
ve  ročnej  sadzby  dane  vek  vo-
zidla nie je rozhodujúci a pre toto 
vozidlo sa uplatní zníženie ročnej 
sadzby  dane  o  60 %.  Upravovať 
sa bude ročná sadzba dane z prí-
lohy č. 1a (určená výlučne pre ťa-
hač a náves) zodpovedajúca zák-
ladu dane, a tým je v prípade ta-
kéhoto vozidla hmotnosť a počet 
náprav vozidla.

    

Úprava ročnej sadzby dane v zá-
vislosti od veku vozidla alebo 
bez akéhokoľvek obmedzujúce-
ho kritéria nekončí, ale pokra-
čuje ďalej, a to znížením o 50 % 
v závislosti od druhu alternatív-
neho pohonu vozidla,  t.  j.  či  ide 
o  hybridné motorové vozidlo, 
alebo  vozidlo,  ktoré  používa  al-
ternatívne palivo vo vozidle, t.  j. 
či  ide  o  motorové  vozidlo  s  po-
honom  na  stlačený zemný plyn 
(CNG) alebo skvapalnený zem-
ný plyn (LNG), alebo či ide o mo-
torové  vozidlo  na  vodíkový po-
hon a následne o ďalších 50 %, 
ak  bolo  vozidlo  použité v rámci 
kombinovanej dopravy.

Zdaňovacie obdobie  
a daňové priznanie (§ 9)
Základným zdaňovacím obdo-
bím je kalendárny rok  (§  9 
ods. 1). Podanie daňového prizna-
nia a zaplatenie dane za toto zák-
ladné zdaňovacie obdobie sa spá-
ja s termínom 31. 1. [po uplynutí 
zdaňovacieho obdobia (kalendár-
neho roka)] podľa § 9 ods. 2 záko-
na o dani z motorových vozidiel. 
Daňové priznanie daňovník podá 
správcovi  dane  (daňovému  úra-
du)  miestne  príslušnému  (§  13), 
a to primárne podľa miesta trva-
lého pobytu fyzickej osoby alebo 
sídla právnickej osoby.

Za zdaňovacie obdobie (ročné) 
roku 2020 sa lehota na podanie 
a zaplatenie dane posúva na zá-
klade novely č. 339/2020 Z. z. do 
31. 3. 2020. Povinnosť podať da-
ňové priznanie za zdaňovacie 
obdobie 2020 (ročné) sa teda po-
važuje za splnenú, ak sa daňové 
priznanie podá do 31. 3. 2021.

Osobitne je upravené podanie da-
ňového priznania za iné ako roč-
né  zdaňovacie  obdobie,  nakoľko 
zákon o dani z motorových vozi-
diel  počíta  aj  s  takouto možnos-
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ťou  pri  iných  (nie  ročných)  zda-
ňovacích  obdobiach  (podľa  ust. 
§ 9 ods. 3 až 7).

Výnimky z ročného zdaňovacie-
ho obdobia  sa  týkajú  osoby  da-
ňovníka:

 ● ktorý sa zrušuje bez likvidá-
cie,

 ● ktorý sa zrušuje s likvidáciou,
 ● na ktorého majetok bol vyhlá-

sený konkurz,
 ● ktorý ukončil podnikanie ale-

bo prerušil podnikanie,
 ● ktorý zomrel.

Iné  ako  ročné  zdaňovacie  obdo-
bie, vzťahujúce sa na daňovníkov 
vymenovaných,  plynie  vždy  so 
začiatkom počnúc 1. 1. príslušné-
ho zdaňovacieho obdobia a kon-
čiac posledným dňom toho me-
siaca,  v  ktorom  došlo  k  skutoč-
nosti vzťahujúcej sa k inému ako 
ročnému zdaňovaciemu obdobiu.

Daňovník, ktorý sa zrušuje 
bez likvidácie (§ 9 ods. 3)
Zdaňovacie  obdobie tomuto da-
ňovníkovi končí posledným 
dňom mesiaca, v ktorom daňov-
ník zanikol bez likvidácie.

Za takto určené zdaňovacie obdo-
bie podá daňové priznanie práv-
ny nástupca, a to do jedného me-
siaca po jeho uplynutí. V tejto le-
hote je daň splatná.

Daňovník, na ktorého majetok bol 
vyhlásený konkurz (§ 9 ods. 4)
Zdaňovacie  obdobie  končí po-
sledným dňom mesiaca, v kto-
rom bol vyhlásený konkurz. Po-
vinnosť  podať  za  takto  určené 
zdaňovacie  obdobie  daňové  pri-
znanie  má  správca v konkurz-
nom konaní  alebo  daňovník 
sám,  ak  ide o oddlženie,  a  to do 
jedného mesiaca po uplynutí vy-
medzeného  zdaňovacieho  obdo-

bia. V rovnakej lehote je aj pomer-
ná časť dane splatná.

Zákon  o  dani  z motorových  vo-
zidiel  pamätá  aj  na  takú  skutoč-
nosť,  ak  sa  aj  po  vyhlásení  kon-
kurzu  ďalej  používa  vozidlo.  Za 
obdobie jeho nasledujúceho pou-
žitia  od prvého dňa mesiaca  na-
sledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bol vyhlásený konkurz až do po-
sledného dňa kalendárneho roka 
(vrátane)  t.  j. do konca zdaňova-
cieho  obdobia  (v  ktorom  bol  na 
majetok  daňovníka  vyhlásený 
konkurz) je ustanovený pri poda-
ní  daňového  priznania  rovnaký 
postup,  ako  pri  podaní  daňové-
ho priznania  za  „základné“ zda-
ňovacie obdobie.

Daňovník, ktorý sa zrušuje 
s likvidáciou (§ 9 ods. 5)
Zdaňovacie  obdobie končí po-
sledným dňom mesiaca jeho 
vstupu do likvidácie.  Povinnou 
osobou  na  podanie  daňového 
priznania a zaplatenie dane  za 
daňovníka, ktorý sa zrušuje s lik-
vidáciou je likvidátor. Likvidátor 
je povinný podať daňové prizna-
nie a zaplatiť daň (pomernú časť 
dane) podľa § 9 ods. 5, a to do jed-
ného  mesiaca  po  uplynutí  takto 
zadefinovaného zdaňovacieho ob
dobia.  Aj  pri  tomto  daňovníko-
vi  je upravené zdaňovacie obdo-
bie nielen do doby jeho vstupu do 
likvidácie, ale aj následne do kon-
ca  zdaňovacieho  obdobia,  v  kto-
rom sa daňovník zrušuje  s  likvi-
dáciou (za predpokladu použitia 
vozidla na podnikanie).

Daňovník, ktorý ukončil 
podnikanie alebo prerušil 
podnikanie (§ 9 ods. 6)
Zdaňovacie  obdobie končí po-
sledným dňom mesiaca, v kto-
rom tento daňovník ukončil 
podnikanie alebo prerušil pod-

nikanie.  Do  jedného  mesiaca 
po  uplynutí  takto  vymedzené-
ho zdaňovacieho obdobia má da-
ňovník povinnosť podať sám da-
ňové  priznanie  a  daň  (pomernú 
časť dane) zaplatiť.

Daňovník, ktorý zomrel

V prípade úmrtia daňovníka po-
čas zdaňovacieho obdobia alebo 
po uplynutí zdaňovacieho ob-
dobia v lehote na podanie daňo-
vého priznania (za ročné zdaňo-
vacie obdobie),  daňové  prizna-
nie  za  zdaňovacie  obdobie,  kto-
ré začína 1. 1. a končí posledným 
dňom mesiaca, v ktorom daňov-
ník  zomrel  podáva  dedič, ale-
bo ak je dedičov viac, ten, ktoré-
mu to vyplýva z dohody dedičov 
podľa § 9 ods. 7. Ak k dohode de-
dičov vo veci podania daňového 
priznania  nedôjde,  správca  dane 
na  podanie  daňového  priznania 
dediča  určí.  Lehota  na  podanie 
daňového  priznania  je  do  troch 
mesiacov  po  mesiaci,  v  ktorom 
daňovník  zomrel.  Ak  by  dedič, 
alebo  niektorý  z  dedičov  leho-
tu  na  podanie  daňového  prizna-
nia nevedel dodržať, má možnosť 
15 dní  pred  jej  uplynutím podať 
správcovi dane žiadosť o  jej pre-
dĺženie.  Daňové  priznanie  sa 
v  prípade  pripadnutia  dedičstva 
Slovenskej  republike  nepodáva. 
Ak daňovník zomrie v zdaňova-
com období, v ktorom boli splne-
né podmienky (§ 8 ods. 7), dedič, 
alebo niektorý z dedičov, ak ich je 
viac a dohodnú sa, alebo ten, kto-
rého určí správca dane môže po-
dať oznámenie o zániku daňovej 
povinnosti  namiesto  daňového 
priznania.

Vzhľadom na to, že v roku 2020 
už ustanovenia o inom ako roč-
nom zdaňovacom období bo-
li upravované prostredníctvom 
opatrenia § 18 zákona č. 67/2020 
Z. z. a táto skutočnosť bola opísa-
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ná skôr v tomto článku, je vhod-
né v tejto časti popísať podanie 
daňového priznania iba v súvis-
losti s novelou č. 339/2020 Z. z.

Podľa novely č. 339/2020 Z. z. sa 
totiž  podanie  daňového  prizna-
nia  za  iné  ako  ročné  zdaňovacie 
obdobie upravuje, a to zvlášť pre 
rok 2020 a zvlášť pre rok 2021.

Ak v  roku 2020  dôjde k  situácii, 
ktorej dôsledkom bude naplnená 
podstata  iného ako ročného zda-
ňovacieho obdobia, daňovník:

 ● je povinný podať daňové pri-
znanie do 31. 3. 2021 na tlačive 
daňového  priznania,  ktorého 
vzor určí Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky a uverejní 
na svojom webovom sídle (ďa-
lej len „nové tlačivo“) po účin-
nosti  cit.  novely,  t.  j. po 1. 12. 
2020,

 ● môže podať ten, ktorý do účin-
nosti cit. novely už podal daňo-
vé  priznanie,  avšak  týkajú  sa 
ho ročné sadzby dane uvedené 
v prílohe č. 1a a úpravy ročnej 
sadzby dane podľa § 7 ods. 1 
až 3 účinné po 1. 12. 2020.

 �Príklad č. 12:

Daňovník ukončil podnikanie dňa 
30. 11., dokedy má povinnosť po-
dať daňové priznanie a zaplatiť 
daň (pomernú časť dane)?

Daňovník  za  zdaňovacie  obdo-
bie  v  trvaní  od  1.  1.  2020  do  30. 
11. 2020 má povinnosť podať da-
ňové priznanie do  31.  12.  2020  a 
v  tejto  lehote  pomernú  časť  da-
ne  za  11  kalendárnych mesiacov 
zaplatiť. Vzhľadom na  to,  že bo-
la prijatá novela č. 339/2020 Z. z. 
s účinnosťou od 1. 12. 2020, leho-
ta  na  podanie  daňového  prizna-
nia  a  zaplatenie  pomernej  čas-
ti dane sa posúva do 31. 3. 2021. 
Daňovník  v  tejto  lehote  nastave-
nej  predmetnou novelou má po-

vinnosť  podať  daňové  priznanie 
na novom tlačive a pomernú časť 
dane zaplatiť.

    

 �Príklad č. 13:

Daňovník ukončil podnikanie 
dňom 15. 7., dokedy má povin-
nosť podať daňové priznanie a za-
platiť daň (pomernú časť dane)?

Daňovník  za  zdaňovacie  obdo-
bie v trvaní od 1. 1. 2020 do 31. 7. 
2020 mal povinnosť podať daňo-
vé priznanie do 31. 8. 2020 a v tej-
to  lehote  pomernú  časť  dane  za 
7  kalendárnych  mesiacov  zapla-
tiť. (S ohľadom na opatrenie § 18 
zákona  č.  67/2020 Z.  z.  sa  lehota 
na  podanie  daňového  priznania 
a zaplatenie pomernej časti dane 
posúva, a to do 31. 10. 2020). V sú-
vislosti  s  cit.  novelou daňovník, 
ktorý ukončil podnikanie mal 
podať daňové priznanie nie do 
konca mája 2020 ale až do konca 
októbra 2020 (2. 11. 2020) a v rov-
nakej lehote zaplatiť pomernú 
časť dane.

    

Vzhľadom  na  účinnosť  nove-
ly č. 339/2020 Z. z. od 1. 12. 2020 
platí, že ak daňovník už podal 
daňové priznanie do konca ok-
tóbra 2020 (2. 11. 2020) má mož-
nosť podania daňového prizna-
nia na novom tlačive a zaplate-
nia pomernej časti dane do 31. 3. 
2021, ak sa na neho vzťahuje po-
užitie úpravy ročnej sadzby dane 
a/alebo  príloha  č.  1a  ustanovené 
v tejto novele zákona.

Ak  v  roku 2021, v zdaňovacom 
období so začiatkom 1. 1. 2021 a 
končiaceho najneskôr 28. 2. 2021, 
dôjde k situácii, ktorej dôsledkom 
bude  naplnená  podstata  iného 
ako ročného zdaňovacieho obdo-
bia,  daňovník  je povinný podať 

daňové  priznanie do 31. 3. 2021 
na  novom tlačive (po  účinnosti 
cit. novely, t. j. po 1. 12. 2020).

 �Príklad č. 14:
Daňovník preruší podnikanie od 
15. 2. 2021 do 15. 2. 2022. Doke-
dy má povinnosť podať daňové 
priznanie a zaplatiť daň (pomer-
nú časť dane)?

Daňovník za zdaňovacie obdobie 
v trvaní od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 
má povinnosť podať daňové pri-
znanie  podľa  novely  č.  339/2020 
Z. z. do 31. 3. 2021 a v tejto lehote 
pomernú  časť  dane  zaplatiť. Da-
ňovník  na  podanie  použije  nové 
tlačivo daňového priznania v sú-
lade s prechodným ustanovením 
predmetnej novely.

    

Preddavky na daň (§ 10)
Povinná platba na daň, ktorú  je 
potrebné  platiť  počas  zdaňova-
cieho obdobia – je preddavok na 
daň (§ 10 ods. 1). V akej sume sa 
tento preddavok na daň platí,  to 
závisí práve od sumy predpokla-
danej dane.

Predpokladaná daň je definova-
ná (§ 10 ods. 2) ako súčet ročných 
sadzieb daní  upravených  pod-
ľa § 7 za všetky vozidlá, ktoré sú 
predmetom dane k 1. 1. zdaňova-
cieho  obdobia  a  nie  sú  od  dane 
oslobodené.

Predpokladaná  daň  sa  vyčísľuje 
v  podávanom  daňovom  prizna-
ní za predchádzajúce zdaňovacie 
obdobie.

Povinnosť  platiť  preddavky  na 
daň  vzniká,  ak  celková  suma 
predpokladanej  dane  je  vyššia 
ako 700 €.

V závislosti od sumy predpokla-
danej dane (ak je vyššia ako 700 €) 
sa následne platia preddavky na 
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daň  buď  ako  štvrťročné  (ak  je 
predpokladaná  daň  vyššia  ako 
700 € do 8 300 €) so splatnosťou 
do konca štvrťroka alebo ako me-
sačné  (ak  je  predpokladaná  daň 
vyššia ako 8 300 €) so splatnosťou 
do konca kalendárneho mesiaca.

Vzhľadom na to, že v roku 2020 
už ustanovenia o platení pred-
davkov na daň boli upravované 
prostredníctvom opatrenia § 18a 
zákona č. 67/2020 Z. z. a táto sku-
točnosť bola opísaná v tomto 
článku, je vhodné v tejto časti 
uviesť platenie preddavkov na 
daň iba v súvislosti s novelou 
č. 339/2020 Z. z., ktorá sa uplatní 
pri platení preddavkov na daň na 
rok 2021.

Preddavky na daň sa na rok 2021 
vypočítavajú  z  predpokladanej 
da ne  iným  –  osobitným  spôso-
bom  (podľa  prechodného  usta-
novenia  §  15c  ods.  4  novely 
č. 339/2020 Z. z.).

Do 31. 3. 2021 povinnosť platiť 
preddavky nie je.

Následne  daňovník  na  základe 
sumy predpokladanej dane bude 
platiť:

 ● preddavky na daň v sume 
1/3 z predpokladanej dane  so 

splatnosťou  do  konca  druhé-
ho  kalendárneho  štvrťroka 
(do  30.  6.  2021),  do  konca  tre-
tieho  kalendárneho  štvrťroka 
(do 30. 9. 2021) a do konca štvr-
tého  kalendárneho  štvrťroka 
(do 31. 12. 2021) alebo

 ● preddavky na daň v sume 
1/9 z predpokladanej dane  so 
splatnosťou do konca  štvrtého 
až  dvanásteho  kalendárneho 
mesiaca (do 30. 4. 2021, do 30. 5. 
2021,  do  30.  6.  2021,  do  31.  7. 
2021,  do  31.  8.  2021,  do  30.  9. 
2021, do 31. 10. 2021, do 30. 11. 
2021 a do 31. 12. 2021).

 �Príklad č. 15:

Predpokladaná daň za všetky vo-
zidlá k 1. 1. 2021 bude 3 600 €. 
Aké sumy preddavkov a v akých 
lehotách má daňovník povinnosť 
platiť počas roku 2021?

Ak  ide  o  predpokladanú  daň 
v sume 3 600 € na zdaňovacie ob-
dobie roku 2021, daňovník má po-
vinnosť platiť preddavky na daň 
(suma od 700 € do 8 300 €) podľa 
prechodného  ustanovenia  §  15c 
ods. 4 novely č. 339/2020 Z. z. na-
sledovne: do 31. 3. 2021 daňovník 
preddavky na daň nebude platiť 
a následne do konca druhého, tre-
tieho a štvrtého štvrťroku 2021 za-
platí preddavky v sume 1/3 pred-

pokladanej dane. Suma 1/3 pred-
pokladanej dane je 1 200 €.

    

 �Príklad č. 16:
Predpokladaná daň za všetky vo-
zidlá k 1. 1. 2021 bude 8 500 €. 
Aké sumy preddavkov a v akých 
lehotách má daňovník povinnosť 
platiť počas roku 2021?

Ak  ide  o  predpokladanú  daň 
v sume 8 500 € na zdaňovacie ob-
dobie  roku  2021,  daňovník  má 
povinnosť  platiť  preddavky  na 
daň  (suma  nad  8  300  €)  podľa 
prechodného  ustanovenia  §  15c 
ods. 4 novely č. 339/2020 Z. z. na-
sledovne: do 31. 3. 2021 daňovník 
platiť preddavky na daň nebude 
a  následne do  konca  štvrtého  až 
dvanásteho kalendárneho mesia-
ca  roku  2021  zaplatí  preddavky 
v sume 1/9 predpokladanej dane. 
Suma 1/9 predpokladanej dane je 
944,44 € (po zaokrúhlení na euro-
centy smerom nadol).

Naďalej  však  zostáva možnosť 
požiadať správcu dane o určenie 
platenia preddavkov na daň inak, 
s tým, že voči vydanému rozhod-
nutiu správcu dane nie je prípust-
né odvolanie.

Ing. Jana Fülöpová

Technické zhodnotenie majetku  
v špecifických prípadoch

S uplatňovaním  technického zhodnotenia majetku sa vy-
skytujú  v  praxi  rôzne  problémy. 
Účtovné predpisy nedefinujú po-
jem technického zhodnotenia, ale 
odkazujú  na  zákon  č.  595/2003 
Z.  z.  o  dani  z  príjmov  v  z.  n.  p. 
(ďalej  len  „ZDP“).  Opatrenie 
č. 23054/200292, ktorým sa usta-

novujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a  rámcovej účtovej os-
nove pre podnikateľov účtujúcich 
v  sústave  podvojného  účtovníc-
tva v z. n. p.  (ďalej  len „Postupy 
účtovania v PÚ“) definuje len po-
jem opravy, z čoho možno pojem 
technického  zhodnotenia  defino-
vať len odvodene.

Opravami  sa  odstraňuje  čiastoč-
né  fyzické  opotrebovanie  alebo 
poškodenie  za  účelom  uvedenia 
do  predchádzajúceho  alebo  pre-
vádzkyschopného  vzťahu.  Uve-
dením  do  prevádzkyschopného 
stavu sa rozumie vykonanie opra-
vy s použitím aj iných než pôvod-
ných materiálov a dielcov, súčas-
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tí  alebo  technológií,  ak  nedôjde 
k zmene technických parametrov 
alebo k zvýšeniu výkonnosti ma-
jetku ani k zmene účelu použitia. 
Pri  rozlíšení  technického  zhod-
notenia od opráv  je potrebné vy-
chádzať aj z ustanovení stavebné-
ho zákona, ktorými sa vymedzujú 
udržiavacie práce, na ktoré sa ne-
vyžaduje stavebné povolenie.

Zaúčtované výdavky na technické 
zhodnotenie vlastného dlhodobé-
ho majetku  zvyšujú  obstarávaciu 
cenu majetku.  Podľa  §  21  Postu-
pov  účtovania  v  PÚ  sa  ocenenie 
jednotlivého  dlhodobého  majet-
ku zvýši o náklady na dokončené 
technické zhodnotenie,  ak v úhr-
ne  za  účtovné  obdobie  sú  vyššie 
ako 1 700 €, a technické zhodnote-
nie je uvedené do používania.

ZDP uplatňuje v niektorých prípa-
doch odlišný prístup ako vyplýva 
z Postupov účtovania v PÚ. ZDP 
považuje  technické  zhodnotenie 
v niektorých prípadoch za  samo-
statný majetok. Podľa § 22 ods. 6 
zákona iným majetkom je aj:

 ● technické zhodnotenie plne od-
písaného  majetku  vyššie  ako 
1 700 €,

 ● technické  zhodnotenie  nehnu-
teľnej  kultúrnej pamiatky vyš-
šie ako 1 700 €,

 ● technické zhodnotenie prenaja-
tého majetku vyššie ako 1 700 €, 
vykonané a odpisované nájom-
com.

Z uvedeného vyplýva z účtovné-
ho a daňového hľadiska  rozdiel-
ny postup pri evidovaní  technic-
kého zhodnotenia:

 ● plne odpísaného majetku,
 ● nehnuteľnej kultúrnej pamiatky,
 ● technického zhodnotenia hmot-
ného  majetku  obstaraného  fi-
nančným prenájmom.

Rovnaký  postup  z  účtovného  a 
súčasne aj daňového hľadiska  sa 

uplatňuje u technického zhodnotenia prenajatého majetku, ktoré odpi-
suje na základe písomnej zmluvy nájomca – technické zhodnotenie je 
považované za samostatný majetok.

Technické zhodnotenie odpísaného majetku
Daňové hľadisko
Výdavky vynaložené daňovníkom na plne odpísanom hmotnom ma-
jetku,  ktoré majú  podľa  §  29  ZDP  povahu  technického  zhodnotenia 
a  sú vyššie ako 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie  sa považujú 
podľa § 22 ods. 6 písm. e) ZDP za iný majetok odpisovaný samostatne. 
V tomto prípade sa technické zhodnotenie odpisuje v rovnakej odpi-
sovej skupine, do akej bol zaradený už odpísaný hmotný majetok, pri-
čom si daňovník môže zvoliť rovnomerný alebo zrýchlený spôsob od-
pisovania, a to bez ohľadu na spôsob, ktorým bol odpisovaný technic-
ky zhodnotený pôvodný majetok.

Účtovné hľadisko
Postupy účtovania v PÚ považujú za samostatný majetok len technic-
ké zhodnotenie prenajatého dlhodobého majetku, ktoré na základe pí-
somnej zmluvy s vlastníkom alebo správcom odpisuje nájomca za pod-
mienok podľa § 22 ods. 6 ZDP. Technické zhodnotenie vykonané na 
vlastnom majetku v účtovníctve zvyšuje vstupnú cenu zhodnoteného 
majetku. Účtovná jednotka po vykonaní technického zhodnotenia pl-
ne odpísaného majetku a jeho zaradení do používania zvýši, v súlade 
s § 21 ods. 3 Postupov účtovania v PÚ, pôvodnú vstupnú cenu dlho-
dobého majetku a vypracuje plán účtovných odpisov.

 �Príklad č. 1:
Spoločnosť vykonala technické zhodnotenie už odpísaného nákladného 
 automobilu v sume 4 800 €. Technické zhodnotenie zaradí do používania 
v júli 2020. Obstarávacia cena automobilu bola 72 000 €.

Postup v účtovníctve
Odpisovanie technického zhodnotenia plne odpísaného majetku:
Obstarávacia cena automobilu   72 000 €
Zaradenie technického zhodnotenia (zvýšenie obstarávacej  
ceny)  4 800 €

Výpočet účtovných odpisov:
 ● doba odpisovania  4 roky
 ● zvýšená obstarávacia cena  76 800 €
 ● mesačný odpis (76 800 / 48)  1 600 €

Účtovanie MD D Suma v €
1. zaradenie technického zhodnotenia 022 042 4 800
2. mesačný odpis 551 082 1 600

Postup na daňové účely
Vstupná cena technického zhodnotenia  4 800 €
Odpisová skupina (ako automobil)  1
Doba odpisovania   4 roky
Ročný daňový odpis (4 800 / 4)  1 200 €
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Rok Výpočet odpisov Ročný odpis v € Zostatková cena v €

2020 4 800 / 4 / 6 mesiacov 600 4 200

2021 4 800 / 4 1 200 3 000

2022 4 800 / 4 1 200 1 800

2023 4 800 / 4 1 200 600

2024 zostatok 600 0
Spolu 4 800

Technické zhodnotenie 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky

Daňové hľadisko

Technické  zhodnotenie  vykona-
né  na  nehnuteľnej  kultúrnej  pa-
miatke  prevyšujúce  1  700  €  ne-
zvyšuje  vstupnú  cenu  kultúrnej 
pamiatky, ale je podľa § 22 ods. 6 
písm.  c)  ZDP  odpisované  samo-
statne ako iný majetok. Technické 
zhodnotenie je podľa prílohy č. 1 
k ZDP zaradené do položky 239 
a odpisované v 2. odpisovej sku-
pine  po  dobu  6  rokov.  Technic-
ké  zhodnotenie  nehnuteľnej  kul-
túrnej  pamiatky môže  odpisovať 
jej vlastník alebo nájomca. V prí-
pade,  že  výdavky  na  technické 
zhodnotenie  nepresiahnu  sumu 
1 700 € v úhrne za zdaňovacie ob-
dobie,  sú  jednorazovým  daňo-
vým výdavkom.

Nehnuteľná  kultúrna  pamiatka 
môže  byť  technicky  zhodnotená 
viackrát a tu nastáva problém, či 
každé  technické  zhodnotenie  je 
zaradené v príslušnom zdaňova-
com období do majetku samostat-
ne alebo druhé a ďalšie technické 
zhodnotenie  zvyšuje  obstaráva-
ciu cenu alebo zvýšenú zostatko-
vú  cenu  technického  zhodnote-
nia,  ktoré  bolo  odpisované  ako 
prvé.

Po  posúdení  tejto  skutočnosti, 
v  nadväznosti  na  uvedené  usta-
novenia ZDP,  postup daňovníka 
pri odpisovaní technického zhod-
notenia nehnuteľnej kultúrnej pa-

miatky podľa § 22 ods. 6 písm. c) 
ZDP môže byť dvojaký:
1.  každé vykonané technické zhod-
notenie na nehnuteľnej kultúr-
nej  pamiatke  odpisuje  samo-
statne,

2. každé  druhé  a  ďalšie  technic-
ké  zhodnotenie  na  nehnuteľ-
nej  kultúrnej  pamiatke  prira-
dí k obstarávacej cene pri rov-
nomernom  odpisovaní  alebo 
k zvýšenej zostatkovej cene pri 
zrýchlenom odpisovaní už od-
pisovaného  technického  zhod-
notenia a pokračuje v  jeho od-
pisovaní.

Účtovné hľadisko

Technické zhodnotenie nehnuteľ-
nej  kultúrnej  pamiatky  v  zmysle 
účtovných  predpisov  nepredsta-
vuje  samostatný  dlhodobý  ma-
jetok.  Účtovná  jednotka  po  vy-
konaní  technického  zhodnote-
nia dlhodobého majetku, ktorý je 
kultúrnou  pamiatkou,  a  jeho  za-
radení do používania zvýši, v sú-
lade s § 21 ods. 3 Postupov účto-
vania v PÚ, pôvodnú vstupnú ce-
nu dlhodobého majetku a upraví 
plán účtovných odpisov.

 �Príklad č. 2:

Firma vlastní budovu, ktorú má 
zaradenú do 6. odpisovej skupiny 
a odpisuje ju rovnomerne 40 ro-
kov. V roku 2020 bolo na budove 
vykonané technické zhodnotenie 
v hodnote 40 000 €. Na liste vlast-
níctva je zapísaná ako kultúrna 
pamiatka. Ako má vlastník postu-

povať pri odpisovaní technického 
zhodnotenia kultúrnej pamiatky?

Podľa  ustanovenia  §  23  ods.  1 
písm.  e)  ZDP,  podľa  ktorého  sú 
z odpisovania vylúčené  len hnu-
teľné  národné  kultúrne  pamiat-
ky.  Súčasný  stav  pri  odpisovaní 
nehnuteľných kultúrnych pamia-
tok  je v zákone o dani z príjmov 
nasledovný:

 ● nehnuteľné kultúrne pamiatky 
sú zaradené v 5. odpisovej sku-
pine  s  dobou  odpisovania  20 
rokov  (budovy)  alebo  6.  odpi-
sovej skupine s dobou odpiso-
vania 40 rokov,

 ● technické  zhodnotenie  nehnu-
teľnej kultúrnej pamiatky pred-
stavuje  iný majetok,  je zarade-
né v 2. odpisovej skupine s do-
bou odpisovania 6 rokov.

Vychádzajúc  z  platného  ZDP  je 
možné odpisovať technické zhod-
notenie nehnuteľnej kultúrnej pa-
miatky ako iný majetok 6 rokov.

    

 �Príklad č. 3:

Podnikateľský subjekt má v ob-
chodnom majetku zaradenú ne
hnuteľnosť – budovu, ktorá je 
kultúrnou pamiatkou od januára 
2017. Obstarávacia cena nehnu-
teľnosti je 600 000 €. V roku 2019 
a 2020 vykonal na nehnuteľnosti 
technické zhodnotenie v úhrnnej 
hodnote 120 000 €. V júli 2020 
bolo technické zhodnotenie zara-
dené do používania.
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Postup v účtovníctve
Obstarávacia cena nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 600 000 €
Doba účtovného odpisovania 40 rokov
Mesačné odpisy zo vstupnej ceny 600 000 / 480 1 250 €
Zaradenie technického zhodnotenia v roku 2020 – zvýšenie obstarávacej ceny (600 000 + 120 000) 720 000

Výpočet účtovných odpisov
Mesačný odpis (720 000 / 480)    1 500 €

Účtovanie MD D Suma v €
1. zaradenie nehnuteľnosti 021 042 600 000
2. odpisy v roku 2017 až 2019 ročne 551 081  15 000
3. výdavky na technické zhodnotenie 042 321 120 000
5. odpis v roku 2020 (1. až 6. mesiac) 551 082   7 500
6. zaradenie technického zhodnotenia 021 042 120 000
7. odpis za 7. až 12. mesiac 2020 551 082   9 000

Postup na daňové účely
Budovu – nehnuteľnú kultúrnu pamiatku – zaradil daňovník v roku 2017 do 6. odpisovej skupiny a odpisu-
je ju zo vstupnej ceny 600 000 € po dobu 40 rokov rovnomerným spôsobom odpisovania.

Vstupná cena 600 000 €
Spôsob odpisovania rovnomerný
Odpisová skupina 6
Doba odpisovania 40 rokov
Ročný daňový odpis (600 000 / 40 rokov) 15 000 €

Technické zhodnotenie vykonané na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke zaradí daňovník v roku 2020 do 2. od-
pisovej skupiny a odpisuje ho samostatne zo sumy 120 000 € po dobu 6 rokov. Pri zaradení do užívania 
daňovník odpisovanie uplatnil (§ 27) bez ohľadu na to, v ktorej odpisovej skupine odpisuje budovu – ne
hnuteľnú kultúrnu pamiatku.

Rok Výpočet odpisov Ročný odpis v € Zostatková cena v €
2020 120 000 / 6 (6 mes.) 10 000 110 000
2021 120 000 / 6 20 000 90 000
2022 120 000 / 6 20 000 70 000
2023 120 000 / 6 20 000 50 000
2024 120 000 / 6 20 000 30 000
2025 120 000 / 6 20 000 10 000
2026 zostatok 10 000 0

Spolu: 120 000 0

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku nespĺňajúceho limit ocenenia 1 700 €
Daňové hľadisko
Za technické zhodnotenie sa, podľa § 29 ods. 3 ZDP, považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 
1 700 € za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena bola 
1 700 € a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného ma-
jetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26 ZDP.
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Účtovné hľadisko
Technické zhodnotenie dlhodobé-
ho  hmotného majetku  s  obstará-
vacou  cenou  nižšou  ako  1  700  € 
v  účtovníctve,  ak  spĺňa  kritériá 
a bolo vykonané na vlastnom ma-
jetku, zvyšuje ocenenie majetku.

 �Príklad č. 4:
Podnikateľ, fyzická osoba, kúpil 
v roku 2019 počítač – server v su-

me 800 €, ktorý zaúčtoval ako vý-
davok ovplyvňujúci základ da-
ne, prevádzková réžia. V januá
ri 2020 ho technicky zhodnotil 
(1 800 €). Sú výdavky na technic-
ké zhodnotenie daňovým výdav-
kom daňovníka?

Z daňového hľadiska predstavo-
val zakúpený počítač vynaložený 

výdavok na nákup drobného ma-
jetku ovplyvňujúci základ dane.

Ak daňovník zhodnotí takýto ma-
jetok, pričom suma tohto zhodno-
tenia  je vyššia ako 1 700 € takéto 
technické zhodnotenie sa pripočí-
ta k obstarávacej  cene dlhodobé-
ho  hmotného  majetku  a  uplatní 
sa ročný odpis vypočítaný podľa 
§ 26 ZDP.

Daňové odpisy

Rok Obstarávacia cena v € Výpočet odpisov Ročný odpis v € Zostatková cena v €
2019 800 800 0
2020 2 600 2 600 / 4 650 1 150
2021 2 600 2 600 / 4 650 500
2022 2 600 zostatok 500 0

Spolu: 2 600

Účtovné odpisy

Pôvodná obstarávacia cena 800 €
Zvýšená obstarávacia cena po technickom zhodnotení 2 600 €
Doba odpisovania 4 roky
Mesačný odpis 2 600 / 48 mesiacov 55 €

Rok Obstarávacia cena v € Výpočet odpisov Ročný odpis v € Zostatková cena v €
2019 800 800 0
2020 2 600 55 € x 12 mesiacov 660 1 140
2021 2 600 55 € x 12 mesiacov 660 480
2022 2 600 55 € x 8 mesiacov

40 € x 1 mesiac
480 0

Spolu: 2 600

V roku 2020 zostatková cena vy-
plýva:

 ● z  uplatnenia  odpisov  v  roku 
2020 vo výške 660 €,

 ● z uplatnenia pôvodnej obstará-
vacej ceny (800 €) do daňových 
výdavkov  v  predchádzajúcom 
roku (2019).

Technické zhodnotenie 
dlhodobého majetku, ktoré 
nespĺňa limit ocenenia 1 700 €
Ak sú výdavky na technické zhod-
notenie dlhodobého majetku rov-

né alebo nižšie ako suma 1 700 € 
nezvyšuje  vstupnú  cenu  dlho-
dobého  majetku  a  sú  daňovo 
uznateľným výdavkom. Technic-
ké zhodnotenie v sume do 1 700 € 
je  daňovo  uznateľným  výdav-
kom,  ak  bolo  preukázateľne  vy-
naložené a bolo vykonané na ma-
jetku, ktorým podnikateľ dosahu-
je zdaniteľné príjmy.

Daňovník  sa  však môže  rozhod-
núť, že takéto výdavky bude po-
važovať za technické zhodnotenie 

v  zmysle  §  29  ods.  2 ZDP. V  ta-
komto  prípade  sa  výdavky  od-
pisujú  ako  súčasť  vstupnej  ceny, 
zvýšenej vstupnej ceny alebo zvý-
šenej zostatkovej ceny hmotného 
majetku a nehmotného majetku.

 �Príklad č. 5:
Podnikateľ prevádzkuje masážny 
salón v prenajatých priestoroch. 
Pre skvalitnenie pracovného pro-
stredia seba, svojich zamestnan-
cov a taktiež zákazníkov sa rozho-
dol nainštalovať na okná vertikál-



PRoBLÉMY Z PRAXE
60

DA
NE

 A 
ÚČ

TO
VN

ÍC
TV
O

v 
pr

ax
i

Dotáciu  na  úhradu  nájomné-
ho možno získať, ak je pred-

metom nájmu miestnosť alebo jej 
časť alebo súbor miestností, ktoré 
sú  rozhodnutím stavebného úra-

du určené na iné účely ako na bý-
vanie, a v ktorých nájomca predá-
va  tovar  alebo  poskytuje  služby 
konečným spotrebiteľom, vrátane 
súvisiacich  obslužných  priesto-

rov a skladových priestorov, ale-
bo ak  je predmetom nájmu trho-
vé  miesto.  V  prvej  časti  článku 
autorka uviedla všeobecný úvod 
a jeden príklad, v druhej časti pri-

ne žalúzie. Majiteľ budovy jej dal 
súhlas na ich montáž a odpisova-
nie. Dodávka žalúzií s montážou 
bola v sume 1 400 €.

Hodnota  výdavkov  na  zhotove-
nie  žalúzií  nespĺňa  limit  vstup-
nej  ceny.  Podnikateľ  celú  sumu 
zaplatil  v  hotovosti  po  realizácii 
montáže.  Pôjde  o  daňovo  uzna-

ný výdavok, zaúčtovaný v polož-
ke služby.

    

 �Príklad č. 6:
Účtovná jednotka vykonala v ro-
ku 2020 modernizáciu úžitkové-
ho automobilu dodávateľsky. Cel-
kové výdavky na modernizáciu 
predstavujú sumu 1 600 €. Ob-

starávacia cena automobilu, zakú-
peného v roku 2018 bola vo výške 
24 400 €.

Z vecného hľadiska ide technické 
zhodnotenie (modernizáciu), kto-
ré však nespĺňa limit vstupnej ce-
ny. Účtovná jednotka sa rozhodla 
zaúčtovať  výdavky  na  moderni-
záciu ako technické zhodnotenie.

Účtovanie dotácie na úhradu nájomného (2. časť)

Účtovanie

Text MD D Suma v €
1. Faktúry za modernizáciu automobilu 042 321 1 600
2. Zaradenie technického zhodnotenia 022 042 1 600

Po dokončení technického zhodnotenia sa obstarávacia cena automobilu o hodnotu technického zhodnote-
nia na zvýšila na 26 000 €.

Výpočet daňových odpisov

Rok Obstarávacia cena
v € Výpočet odpisov Ročný odpis

v €
Zostatková cena

v €
2018 24 400 24 400 / 4 6 100 18 300
2019 24 400 24 400 / 4 6 100 12 200
2020 26 000 26 000 / 4 6 500 7 300
2021 26 000 26 000 / 4 6 500 800
2022 26 000 zostatok 800 0

Spolu:   26 000

 �Príklad č. 7:

Podnikateľ, fyzická osoba v za-
kúpil v 5/2020 osobný automo-
bil, ktorý zaradil do obchodného 
majetku firmy. Pred zimným ob-
dobím chce k nemu dokúpiť sa-
du zimných pneumatík s diska-
mi v predpokladanej cene 1 300 €. 
Ako zaúčtovať výdavky za pne-
umatiky s diskami? Do výdav-

kov na dosiahnutie, zabezpečenie 
a udržanie príjmov, alebo do vý-
davkov na nákup dlhodobého ma-
jetku?

Nákup zimných pneumatík s dis-
kami v hodnote 1 300 € predstavu-
je  daňový  výdavok.  Technickým 
zhodnotením  dlhodobého  hmot-
ného majetku sa rozumejú podľa 
§ 29 ods. 1 ZDP výdavky prevy-

šujúce pri  jednotlivom hmotnom 
majetku sumu 1 700 € v úhrne za 
zdaňovacie obdobie. Ak podnika-
teľ v roku 2020 nevynaloží iné vý-
davky na automobil, ktoré by ma-
li  charakter  technického zhodno-
tenia vyššie uvedený nákup zim-
ných  pneumatík  bude  daňovým 
výdavkom roku 2020.

Ing. Anton Kolembus
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kladá  ešte  jeden  konkrétny  prí-
klad.  Celý  článok  bol  zverejne-
ný  v  predošlom  čísle  na  portáli  
www.daneauctovnictvo.sk.

 �Príklad č. 2:

Prenajímateľ je vlastníkom ne-
bytových priestorov, ktoré pre-
najíma nájomcovi, ktorý ich vy-
užíva ako obchodný priestor. Ob-
chodný priestor bol uzatvorený od 
13. 3. 2020 do 21. 4. 2020. Me-
sačné nájomné (bez služieb súvi-
siacich s nájmom) je 2 000 € bez 
DPH. Nájomca nájomné zaplatil, 
poslednýkrát za apríl. Prenajíma-
teľ sa s nájomcom v júni dohod-
li na dodatočnej zľave z ceny ná-
jomného za obdobie tzv. sťaženého 

užívania nehnuteľnosti vo výške 
50 %, ktoré uplatní až na neza-
platené nájmy, tak, že za máj vy-
staví dobropis vo výške dodatočnej 
zľavy z nájomného za marec a vo 
faktúre za jún zohľadní dodatočnú 
zľavu z nájomného za apríl. Zvyš-
ných 50 % prenajímateľovi dopla-
tí štát vo forme dotácie nájomcovi 
na úhradu nájomného na účet pre-
najímateľa. Zostávajúcu časť ná-
jomného za obdobie máj a jún ná-
jomca doplatí naraz. Prenajímateľ 
aj nájomca sú platitelia DPH.

Rozhodujúce skutočnosti:

 ● zľava z nájomného za ma-
rec: 2 000 / 31 x 19 x 50 % 
= 612,90 € + 122,58 DPH = 
735,48 € (v dobropise za máj),

 ● zľava z nájomného za apríl: 
2 000 / 30 x 21 x 50 % = 
700,00 € + 140,00 DPH = 
840,00 € (vo faktúre za jún),

 ● dotácia na úhradu nájomného 
za máj: 612,90 €,

 ● dotácia na úhradu nájomného 
za jún: 700,00 €,

 ● doplatok nájomcu vo výške 
DPH za máj: 122,58 €,

 ● doplatok nájomcu vo výške 
DPH za jún: 140,00 €,

 ● doplatok nájomcu za nájomné 
na máj: 774,20 + 154,84 DPH 
= 929,04 €,

 ● doplatok nájomcu za nájomné 
za jún: 600,00 + 120 DPH = 
720,00 €.

Účtovanie v sústave podvojného účtovníctva:

Dátum Účtovný prípad Suma
Prenajímateľ Nájomca

MD D MD D

31. 3. 2020 Faktúra za marec

 ● cena bez DPH  2 000,00 602 518

 ● DPH 400,00 343 343

 ● spolu 2 400,00 311 321

15. 4. 2020 Inkaso/úhrada faktúry 2 400,00 221 311 321 221

30. 4. 2020 Faktúra za apríl

 ● cena bez DPH  2 000,00 602 518

 ● DPH 400,00 343 343

 ● spolu 2 400,00 311 321

15. 5. 2020 Inkaso/úhrada faktúry 2 400,00 221 311 321 221

31. 5. 2020 Faktúra za máj

 ● cena bez DPH  2 000,00 602 518

 ● DPH 400,00 343 343

 ● spolu 2 400,00 311 321

30. 6. 2020 Dobropis za máj

 ● cena bez DPH  –612,90 –602 –518

 ● DPH –122,58 –343 –343

 ● spolu –735,45 –311 –321

30. 6. 2020 Faktúra za jún

 ● cena bez DPH  1 300,00 602 518

 ● DPH 260,00 343 343

 ● spolu 1 560,00 311 321

30. 6. 2020 Nárok nájomcu na dotáciu za máj 612,90 346 648

30. 6. 2020 Nárok prenajímateľa na úhradu dotácie 612,90 315 311

30. 6. 2020 Nárok nájomcu na dotáciu za jún 700,00 346 648

30. 6. 2020 Nárok prenajímateľa na úhradu dotácie 700,00 315 311
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Dátum Účtovný prípad Suma
Prenajímateľ Nájomca

MD D MD D

2. 7. 2020 Doplatenie DPH za máj 122,58 221 311 321 221

2. 7. 2020 Doplatenie DPH za jún 140,00 221 311 321 221

2. 7. 2020 Doplatenie nájomného za máj 929,04 221 311 321 221

2. 7. 2020 Doplatenie nájomného za jún 720,00 221 311 321 221

6. 7. 2020 Platba dotácie (612,90 + 700,00) 1 312,90 221 315 321 346

Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva u prenajímateľa:

Kniha pohľadávok:

Dátum 
vystavenia

Dátum 
splatnosti

Popis 
pohľadávky Dlžník Variabilný 

symbol
Suma

bez DPH DPH Suma 
spolu Inkaso dňa Doklad

31. 3. 2020 15. 4. 2020 Nájomné  
za marec

Nájomca  452020 2 000,00 400,00 2 400,00 15. 4. 2020 B4

30. 4. 2020 15. 5. 2020 Nájomné  
za apríl

Nájomca  582020 2 000,00 400,00 2 400,00 15. 5. 2020 B5

31. 5. 2020 15. 6. 2020 Nájomné  
za máj 

Nájomca  712020 2 000,00 400,00 2 400,00 30. 6. zápočet
735,48

ID 1
(Z: 1 664,52)

30. 6. zánik
612,90

ID 2
(Z: 1 051,62

2. 7. inkaso
122,58

B7
(Z: 929,04)

2. 7. inkaso
924,04

B7

30. 6. 2020 Dobropis  
za máj

Nájomca  752020
k 712020

–612,90 –122,58 –735,48 30. 6. zápočet ID 1

30. 6. 2020 15. 7. 2020 Nájomné  
za jún

Nájomca  762020 1 300,00 260,00 1 560,00 30. 6. zánik
700,00

ID 3
(Z: 860,00)

2. 7. inkaso
140,00

B7
(Z: 720,00)

2. 7. inkaso
720,00

B7

30. 6. 2020 Nárok  
na dotáciu  
za máj

MH SR 612,90 612,90 6. 7. 2020 B7

30. 6. 2020 Nárok na 
dotáciu za jún

MH SR 700,00 700,00 6. 7. 2020 B7

Peňažný denník:

Dátum Účtovný prípad
Peňažné

prostriedky
Príjmy ovplyvňujúce

základ dane

Príjmy 
neovplyvňujúce

základ dane

Príjem Výdaj Celkom ... Ostatné DPH ...

15. 4. 2020 Inkaso faktúry 2 400,00 2 000,00 2 000,00 400,00

15. 5. 2020 Inkaso faktúry 2 400,00 2 000,00 2 000,00 400,00

2. 7. 2020 Inkaso DPH prináležiacej k dotácii za máj 122,58 122,58

2. 7. 2020 Inkaso DPH prináležiacej k dotácii za jún 140,00 140,00

2. 7. 2020 Doinkasovanie nájomného za máj 929,04 774,20 774,20 154,84

2. 7. 2020 Doinkasovanie nájomného za jún 720,00 600,00 600,00 120,00

6. 7. 2020 Inkaso dotácie za máj 612,90 612,90 612,90

6. 7. 2020 Inkaso dotácie za jún 700,00 700,90 700,00
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Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva u nájomcu:

Kniha záväzkov:

Dátum 
vystavenia

Dátum 
splatnosti

Popis 
záväzku Veriteľ Variabilný 

symbol
Suma 

bez DPH DPH Suma 
spolu Úhrada dňa Doklad

31. 3. 2020 15. 4. 2020 Nájomné 
za marec

Prenajímateľ 452020 2 000,00 400,00 2 400,00 15. 4. 2020 B4

30. 4. 2020 15. 5. 2020 Nájomné 
za apríl

Prenajímateľ 582020 2 000,00 400,00 2 400,00 15. 5. 2020 B5

31. 5. 2020 15. 6. 2020 Nájomné 
za máj

Prenajímateľ 712020 2 000,00 400,00 2 400,00 30. 6. zápočet 
s pohľadávkou
612,90

ID 1
(Z: 1 787,10

30. 6. zápočet
735,48

ID 2
(Z: 1 051,62)

2. 7. úhrada
122,58

B7
(Z: 924,04)

2. 7. úhrada
929,04

B7

30. 6. 2020 Dobropis 
za máj

Prenajímateľ 752020
k 712020

–612,90 –122,58 –735,48 30. 6. zápočet ID 1

30. 6. 2020 15. 7. 2020 Nájomné 
za jún

Prenajímateľ 762020 1 300,00 260,00 1 560,00 30. 6. zápočet 
s pohľadávkou
700,00

ID 2
(Z: 860,00)

2. 7. úhrada
140,00

B7
(Z: 720,00)

2. 7. úhrada
720,00

B7

Kniha pohľadávok:

Dátum 
vystavenia

Dátum 
splatnosti

Popis 
pohľadávky Dlžník Variabilný 

symbol
Suma 

bez DPH DPH Suma 
spolu Inkaso dňa Doklad

30. 6. 2020 Nárok na úhradu 
dotácie za máj

MH SR 612,90 612,90 30. 6. zápočet 
so záväzkom

ID 3 

30. 6. 2020 Nárok na úhradu 
dotácie za jún

MH SR 700,00 700,00 30. 6. zápočet 
so záväzkom 

ID 4

Peňažný denník:

Dátum Účtovný prípad
Peňažné

prostriedky
Výdavky ovplyvňujúce

základ dane

Výdavky 
neovplyvňujúce

základ dane
Príjem Výdaj Celkom ... Služby DPH Ostatné

15. 4. 2020 Úhrada faktúry 2 400,00 2 000,00 2 000,00 400,00
15. 5. 2020 Úhrada faktúry 2 400,00 2 000,00 2 000,00 400,00
2. 7. 2020 Úhrada DPH prináležiacej k dotácii za máj 122,58 122,58
2. 7. 2020 Úhrada DPH prináležiacej k dotácii za jún 140,00 140,00
2. 7. 2020 Doplatenie nájomného za máj 929,04 774,20 774,20 154,84
2. 7. 2020 Doplatenie nájomného za jún 720,00 600,00 600,00 120,00

Ing. Eva Gášpárová

w w w . d a n e a u c t o v n i c t v o . s k
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PLATNOSť DIZAJNU 
A NÁKLADY BUDÚCICH 
OBDOBÍ
Spoločnosť má zapísaný európ-
sky dizajn, platnosť ktorého je 
do 04/2021. Žiadosť o predĺže-
nie možno podať niekoľko mesia-
cov pred uplynutím platnosti. Ak 
Spoločnosť podá žiadosť, uhradí 
správny poplatok a náklady na 
právne zastúpenie už v roku 2020, 
do akého účtovného obdobia je 
správne tieto náklady zaúčto-
vať? Ako posúdiť vecné a časo-
vé hľadisko? Ide o náklady budú-
cich období alebo o náklad roku 
2020? Platnosť dizajnu sa predl-
žuje o 5 rokov.

Spoločnosť  platí  správny  popla-
tok  v  zmysle  zákona  č.  145/1995 

Z.  z.  o  správnych  poplatkoch 
v z. n. p. Ide o poplatky, ktoré sa 
platia za úkony a konania správ-
nych orgánov – v  tomto prípade 
ide o poplatok za predĺženie plat-
nosti  dizajnu.  Poplatky  sa  účtu-
jú  podľa  §  52  ods.  14  opatrenia 
MF  SR  č.  23054/200292,  ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o po-
stupoch účtovania a rámcovej úč-
tovej  osnove  pre  podnikateľov 
účtujúcich  v  sústave  podvojné-
ho účtovníctva v z. n. p. (ďalej len 
„Postupy účtovania v PÚ“) v pro-
spech účtu 345 – Ostatné dane a po-
platky so súvzťažným zápisom na 
ťarchu  účtu  538 – Ostatné dane a 
poplatky.  Časové  rozlíšenie  upra-
vuje § 5 a § 56 Postupov účtovania 
v PÚ. Podstatou časového rozlíše-
nia je účtovanie nákladov a výno-

sov do obdobia, s ktorým časovo 
a vecne súvisia. Na účte 381 – Ná-
klady budúcich období sa účtujú ta-
ké vopred zaplatené náklady, pri 
ktorých  vecné  plnenie  nastane 
až  v  budúcom  účtovnom  obdo-
bí. V prípade platenia správnych 
poplatkov  nedochádza  k  vecné-
mu  plneniu  v  nasledujúcich  úč-
tovných  obdobiach,  preto  sa  ča-
sovo nerozlišujú, ale účtujú sa do 
nákladov v  roku  ich úhrady. Pri 
nákladoch  na  právne  zastúpenie 
vychádzame  z  predpokladu,  že 
súvisia s predĺžením platnosti di-
zajnu. Ak vecné plnenie právnych 
služieb nastalo v roku 2020, účtu-
jú sa vynaložené náklady na tieto 
služby v tomto roku.

Ing. Beáta Moravcová
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Otázky a odpovede

Tvorte s nami obsah časopisu
Vážení  čitatelia  časopisu  Dane  a  účtovníctvo  v  praxi,  vzhľadom  na  to,  že  sa  snažíme  časopis  ne-
ustále  robiť  zaujímavejším a potrebným, uvítame od vás návrhy  tém do  jednotlivých  rubrík. Napíš-
te nám na uvedenú adresu, čo vás zaujíma a čo vám v časopise chýba. V prípade, že by ste mali zá-
ujem o  prispievanie  do  časopisu  svojimi  článkami,  kontaktujte,  prosím  redakciu  časopisu  na  adrese  
martina.uhrinova@wolterskluwer.com.    redakcia


