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Daňové a účtovné súvislosti majetku využívaného aj na osobné účely po 

1.1.2015 

 

Zákonom č. 333/2014 Z.z. upravujúcim s účinnosťou od 1.1.2015 zákon č. 595/2003 Z.z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) došlo k viacerým zmenám 

týkajúcich sa odpisovania majetku, ktoré značne obmedzili resp. predĺžili dobu uplatňovania 

obstarávacej ceny takéhoto majetku do daňových výdavkov daňovníka. 

V nadväznosti na uplatnenie výdavkov do daňových výdavkov súvisiacich s majetkom došlo 

k určitej zvýhodňujúcej úprave pri majetku, ktorý sa môže využívať aj na súkromné účely. 

Cieľom uvedenej úpravy od 1.1.2015 je zjednodušenie preukazovania skutočnosti, či sa 

majetok reálne využíva len na podnikanie, alebo aj na súkromné účely a to zavedením 

možnosti výberu daňovníkom, uviesť si krátenie výdavkov na 80% pri takomto majetku bez 

povinnosti iného preukazovania výšky týchto výdavkov. V prípade výberu tejto metódy 

uplatňovania výdavkov, bude musieť daňovník preukazovať len súvislosť medzi využívaným 

majetkom a jeho dosahovanými príjmami. 

 

1. Daňové hľadisko 

 

Uvedená úprava je v § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, pričom podľa znenia tohto ustanovenia sú 

daňovými výdavkami výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, 

prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa 

§ 21 ods. 1 písm. i), výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý 

uplatňuje postup podľa   § 5 ods. 3 písm. a), a to 

1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na 

súkromné účely, alebo 

2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie 

zdaniteľného príjmu. 

V tejto súvislosti sa dopĺňa aj definícia daňového výdavku uvedená v § 2 písm. i) ZDP, podľa 

ktorej daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 

príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo 

zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý 

môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový 

výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na 

dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje 

inak. 

 

Aj za znenia zákona platného do 31.12.2014 daňovník, či už fyzická osoba alebo právnická 

osoba, práve vzhľadom na definíciu daňového výdavku uvedenú  v  § 2 písm. i) ZDP, podľa 

ktorej je daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 

príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo 

zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, by mal v daňových výdavkoch 
uplatňovať len preukázateľné výdavky súvisiace s jeho dosahovanými zdaniteľnými 

príjmami. Uvedené znamená, že všetky výdavky súvisiace s majetkom, ktorým zabezpečoval 

osobnú potrebu svoju alebo zamestnancov, mal vylučovať z daňových výdavkov v pomernej 

časti zodpovedajúcej využívaniu tohto majetku na súkromné účely. V praxi však 

predovšetkým právnické osoby nesledovali, či zamestnanci, ktorý dostali k dispozícii nejaký 

majetok ako napr. mobily, počítače a pod. využívajú skutočne tieto prostriedky len 

v súvislosti s činnosťou zamestnávateľa alebo aj na svoje súkromné účely. Výnimku 



predstavovali automobily, ktoré ak boli vyslovene dané zamestnancovi aj na súkromné účely, 

zamestnávateľ bol a aj stále je povinný zdaňovať zamestnancovi použitie takéhoto vozidla 

1%-tom zo vstupnej ceny vozidla spôsobom upraveným v § 5 ods. 3 písm. a) ZDP.  

Fyzická osoba, podnikateľ, rovnako musel sledovať, či majetok využíva len v súvislosti 

s dosahovaním príjmov z podnikania alebo ho využíva aj na súkromné účely a musel uplatniť 

do daňových výdavkov len výdavky, ktoré preukázateľne súvisia s jeho dosahovanými 

príjmami. Napr. aj ustanovenie § 24 ods. 4 ZDP sa používa v prípadoch, ak sa majetok 

používa iba sčasti na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, čo znamená, že do daňových 

výdavkov sa pri odpisovaní hmotného a nehmotného majetku zahŕňa len tá pomerná časť 

odpisov, ktorá zodpovedá pomernej časti v akej sa využíva tento majetok na zabezpečenie 

zdaniteľných príjmov. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že daňovníci v praxi nepostupovali uvedeným spôsobom a pri 

kontrolách dochádzalo k sporom medzi preukazovaním daňovníka o opodstatnenosti výšky 

preukázateľných daňových výdavkov a správcom dane, zavádza sa práve ustanovením § 19 

ods. 2 písm. t) prvý bod akási formu „daňovej amnestie“ formou možnosti uplatňovania 

paušálnych výdavkov vo výške 80% súvisiacich s majetkom, ktorý môže mať charakter 

osobnej potreby, kde vlastne 20%, ktoré nebudú vchádzať do daňových výdavkov bude práve 

časť zodpovedajúca osobnej potrebe daňovníka. Vzhľadom na znenie § 19 ods. 2 písm. t) 

ZDP, podľa ktorého je stanovené, že si uplatní výdavky vo výške 80%, je zabezpečená 

možnosť ich uplatnenia zo zákona a to bez ohľadu na skutočnosť, či aj skutočne daný majetok 

bude využívať v súvislosti so svojou činnosťou na 80% alebo v inom pomere (20%, 30%, 

50% atď.).  

Správca dane bude len skúmať, či skutočne ide o majetok, ktorý daňovník využíva na 

dosiahnutie príjmov alebo ide o majetok na jeho osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) 

ZDP. 

 

Príklad:  

Ak by zubár mal v obchodnom majetku zaradený čln, tento správca dane vylúči z obchodného 

majetku, nakoľko nesúvisí s jeho dosahovanými príjmami z činnosti podľa § 6 ZDP. Ak by 

však mal v obchodnom majetku zaradený počítač, v ktorom má zaevidované karty, účtovníctvo 

a pod. avšak využíva ho reálne na 50% aj na súkromné účely a on by si uplatnil paušál vo 

výške 80%, správca dane mu nemôže skrátiť tieto paušálne výdavky na výšku 50%. 

 

Ak si však daňovník vyberie možnosť uplatnenia výdavkov v preukázateľnej výške, lebo vie 

preukázať, že majetok využíva na viac ako 80% (predpokladom je, že si budú preukázateľnú 

výšku uplatňovať skutočne len daňovníci, ktorí využívajú majetok na viac ako 80%), môže 

správca dane skúmať reálnosť využívania majetku v určenom pomere daňovníkom. Akým 

spôsobom bude daňovník preukazovať túto skutočnosť nie je v ZDP upravené, a to aj 

vzhľadom na skutočnosť, že v praxi môžu nastať rôzne situácie využívania takéhoto majetku. 

Môže ísť napr. o úpravu vo vnútornej smernici daňovníka/zamestnávateľa, kde určí, že daný 

majetok musí zamestnanec využívať len na služobné účely, resp. súkromné použitie takéhoto 

majetku zamestnancom, tento svojmu zamestnávateľovi preplatí a pod.  

 

Príklad: 

Daňovník si platí paušál za mobilný telefón. Aby skutočne vedel preukázať správcovi dane, že 

mobilný telefón využíva len na obchodné účely, zabezpečí si aj výpisy telefonických hovorov, 

z ktorých je zrejmé, že volal výlučne zo svojimi existujúcimi obchodným partnermi, budúcimi 

partnermi resp. účtovníčkou a pod. V takomto prípade si môže dať do daňových výdavkov 



nielen celú obstarávaciu cenu mobilného telefónu, ale aj celú výšku paušálu a iných 

súvisiacich výdavkov. 

Ak by však z výpisu telefonických hovorov zistil, že zhruba 10% zo všetkých volaní bolo 

súkromných, potom by si mal uplatniť do daňových výdavkov len 90% z obstarávacej ceny 

telefónu, 90% z paušálu, ktorý platí a rovnako prepočítať aj ostatné súvisiace výdavky. 

Takéto podrobné výpisy na zistenie preukázateľného pomeru využívania mobilného telefónu 

by nemusel mať počas celej doby využívania telefónu a paušálu, ale je možné odporúčať 

sledovať ich počas nejakej dlhšej doby napr. 6 mesiacov, čo by mohlo zodpovedať 

preukázateľnému ročnému stanoveniu v akom pomere sa využíva telefón len na obchodné 

účely. V nasledujúcom období by bolo možné už využívať len takto stanovené priemerné 

percento využívania telefónu na obchodné účely. Tiež je možné odporučiť zaviesť si na to 

nejakú vnútornú smernicu, resp. ponechať si podklady, z ktorých vychádzal pri stanovení 

pomeru v akom využíva telefón na obchodné účely (aj na 100%). 

 

V tejto súvislosti sa upravuje aj § 24, kde sa dopĺňa nový odsek 8, podľa ktorého sa pri 

odpisovaní majetku do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 

zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje 

daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP. 

 

Výnimku z možnosti výberu medzi paušálnym uplatňovaním výdavkov a preukázateľným 

uplatňovaním výdavkov majú  

- nehnuteľnosti a  

- automobily, u ktorých zamestnávateľ uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, t.j. 

zdaňuje zamestnancovi použitie motorového vozidla aj na súkromné účely a to vo výške 

1% zo vstupnej ceny tohto vozidla. 

 

Upozornenie: 

Výkladom MF SR sa rozširujú uvedené výnimky aj o prípady, ak zamestnávateľ použitie 

majetku na súkromné účely zamestnancom, tomuto zamestnancovi zdaní ako nepeňažný 

príjem v súlade s § 5 ZDP alebo použitie majetku aj na súkromné účely dá zamestnancovi 

preplatiť. V takýchto prípadoch zamestnávateľ nemusí krátiť výdavky súvisiace s majetkom, 

ktorý zamestnanec využíva aj na súkromné účely. Uvedené si môže so zamestnancami 

dohodnúť v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve, v internej smernici a pod. 

 

V prípade nehnuteľností, bude daňovník postupovať tak ako doteraz, t.j. musí preukazovať 

v akom pomere nehnuteľnosť využíva na zabezpečenie zdaniteľných príjmov a len v takom 

pomere môže potom do daňových výdavkov zahŕňať odpisy, technické zhodnotenie, opravy 

a všetky ďalšie výdavky súvisiace s touto nehnuteľnosťou. Uvedené je upravené v § 24 ods. 4 

ZDP, podľa ktorého pri odpisovaní hmotného a nehmotného majetku (od 1.1.2015 sa použije 

len pre nehnuteľnosti), ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do 

výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov. Všetky ostatné 

súvisiace výdavky sa v nadväznosti na definíciu daňových výdavkov uvedenú v § 2 písm. i) 

ZDP, rovnako budú zahŕňať len v takom pomere v akom je aj nehnuteľnosť využívaná na 

zabezpečenie zdaniteľného príjmu. V prípade právnických osôb, toto ustanovenie využívajú 

len právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, ale dosahujú časť 

príjmov, ktoré v súlade s § 12 ods. 2 ZDP podliehajú zdaneniu. 

 

Príklad 

Daňovník – fyzická osoba dosahujúci príjmy z podnikania vykonávaného na základe 

živnostenského oprávnenia obstaral v roku 2014 budovu v hodnote 85 000 eur. V roku 2015 



začal časť budovy  prenajímať, pričom na základe celkovej podlahovej plochy v budove určil, 

že ju na prenájom využíva na 40 % . Keďže túto časť nehnuteľnosti aj zaradil do obchodného 

majetku, aká výška odpisu bude daňovým výdavkom? 

Daňovník si môže do daňových výdavkov zahrnúť iba časť obstarávacej ceny nehnuteľnosti, 

ktorú využíva na prenájom a ktorú zaradil do obchodného majetku, t.j. vo výške 40 % 

z obstarávacej ceny. V roku 2015 to bude z vypočítaného ročného odpisu 1 700 eur, pričom 

v nadväznosti na § 24 odsek 5 odpisuje budovu ako v 2. roku odpisovania (zaradil časť 

nehnuteľnosti do obchodného majetku až v druhom roku po roku jej obstarania), pričom ide 

o budovu zaradenú do šiestej odpisovej skupiny.  

Výpočet daňovo uznaného odpisu pri rovnomernom spôsobe odpisovania: 

Ročný odpis budovy:85 000/40 = 2 125 

Daňovo uznaný odpis v roku 2015: 2 125 * 0,40 = 850 eur   

 

V prípade, ak by daňovník – fyzická osoba predával majetok (hnuteľné aj nehnuteľné veci), 

ktorý využíval sčasti na podnikanie a mal ho v tejto časti aj zaradený do obchodného majetku, 

v súlade s § 4 ods. 5 ZDP je súčasťou základu dane daňovníka príjem z predaja tohto majetku 

(ak nejde o príjem od dane oslobodený) a to v takom pomere, v akom ho využíval na svoju 

činnosť.  

 

Poznámka! 

Na daňové účely je pojem „nehnuteľnosť“ vymedzený v § 3 ods. 2 písm. a) ZDP.  

Deň vyradenia z obchodného majetku je uvedený v ustanovení § 9 ods. 5 ZDP. 

 

V prípade, ak ide o motorové vozidlo, pri ktorom zamestnávateľ uplatňuje postup podľa § 5 

ods. 3 písm. a) ZDP, t.j. zdaňuje zamestnancovi použitie motorového vozidla aj na súkromné 

účely a to vo výške 1% zo vstupnej ceny tohto vozidla, je práve súkromná spotreba 

zohľadnená prostredníctvom zdanenia nepeňažného príjmu zamestnanca a nie je potrebné 

krátiť v tejto súvislosti výdavky a ani ich preukazovať. Ak by ale zamestnancom nedal 

k dispozícii motorové vozidlo aj na súkromné účely, t.j. neuplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 

písm. a) ZDP, čím vlastne deklaruje, že motorové vozidlo využíva len v súvislosti 

s dosahovaním príjmov (na obchodné účely) túto skutočnosť už bude musieť preukazovať. 

Ak by využíval motorové vozidlo sám podnikateľ, fyzická osoba, potom uplatňuje postup 

podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP, podľa ktorého buď uplatní 80%-né paušálne výdavky na 

obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla 

alebo výdavky v preukázateľnej výške a to v závislosti od pomeru používania tohto majetku 

na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.  

 

Príklad 

Daňovník, fyzická osoba, si v januári roku 2015 obstaral automobil vo vstupnej cene 30 000 

eur. Keďže má len jeden automobil, využíva ho aj na súkromné účely. Rozhodol sa preto 

uplatňovať výdavky spôsobom podľa § 19 ods. 2 písm. t) prvý bod ZDP, t.j. vo výške 80% na 

obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku. Ročný 

odpis z tohto automobilu je vo výške 7 500 eur. V daňových výdavkoch si však uplatní 80% 

z tohto ročného odpisu a to výdavok vo výške 6 000 eur. 
Rok  Daňový odpis vypočítaný zo 

OC 

Skutočne uplatnený odpis 

v súlade s § 19/2/t/1 

2015 7 500 6 000 (80% zo 7 500) 

2016 7 500 6 000 (80% zo 7 500) 

2017 7 500 6 000 (80% zo 7 500) 

2018 7 500 6 000 (80% zo 7 500) 



 

V prípade motorového vozidla daňovníka, fyzickej osoby podnikateľa môže dôjsť aj 

k situácii, že využije možnosť 80%ného paušálu pre uplatnenie výdavkov, t.j. kráti výdavky 

na 80% a zároveň ide o motorové vozidlo so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, t.j. musí 

upravovať základ dane podľa § 17 ods. 34 ZDP. 

Podľa uvedenej úpravy ZDP, t.j. § 17 ods. 34 ZDP sa základ dane daňovníka, ktorý je 

právnickou osobou alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 daňovníka, 

ktorý je fyzickou osobou, zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených 

daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do 

kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 (osobné automobily) so vstupnou cenou (§ 25) 48 000 

eur a viac podľa § 19 ods. 3 písm. a) a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí 

ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov 

vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur  spôsobom podľa § 27, ak tento základ dane je 

nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac 

a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur.  

 

Uvedené znamená, že ak  

1. základ dane daňovníka > = násobok počtu automobilov so VC >= 48 000 eur a sumy 12 

000 eur (ročný odpis 48 000 eur) – úprava § 17 ods. 34 ZDP sa nevykoná 

2. základ dane daňovníka < násobok počtu automobilov so VC >= 48 000 eur a sumy 12 000 

eur (ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur) - úprava § 17 ods. 34 ZDP sa 

vykoná 

 

Poznámka: 

U právnickej osoby by k takejto kombinácii nemalo dôjsť nakoľko buď deklaruje,  

- že využíva automobil aj na súkromné účely, t.j. má ho k dispozícii zamestnanec aj na 

súkromné účely, pričom však výdavky nekráti vzhľadom na zdanenie takto poskytnutého 

nepeňažného plnenia u zamestnanca cez 1% vstupnej ceny vozidla, alebo  

- preukazuje že využíva automobil výlučne na podnikanie, t.j. nemá dôvod na krátenie 

výdavkov. 

 

Táto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa  osobných automobilov, ktoré 

boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy 

prenajatej veci. Takýto prenajímateľ má upravené obmedzenie uplatňovaných odpisov len 

do výšky dosahovaných príjmov z prenájmu hmotného a nehmotného majetku podľa § 19 

ods. 3 písm. a) ZDP. 

 

Príklad 

Daňovník (fyzická osoba) v januári 2015 obstará osobný automobil v hodnote 60 000. 

Vzhľadom na skutočnosť, že vstupná cena tohto motorového vozidla je viac ako 48 000 eur, 

musí postupovať podľa § 17 ods. 34 ZDP, pri uplatnení odpisu z tohto vozidla. Zároveň však 

daňovník využíva automobil aj na súkromné účely a preto zvolil možnosť uplatnenia 80%-

ných paušálnych výdavkov súvisiacich s týmto osobným motorovým vozidlom. 

Vzhľadom na to, že vie o skutočnosti, že výdavky mu budú ovplyvňovať len odpisy vo výške 

80% z ročného odpisu zo vstupnej ceny, kráti tento odpis už v daňových výdavkoch len na 

výšku 80%. Úpravu základu dane podľa § 17 ods. 34 ZDP vykoná až cez pripočítateľné 

položky k základu dane (bližšie v komentári k § 17 ods. 34 ZDP). 

 

 

 



Rok  ZD 

 

Skutočne 

uplatnený 

daňový odpis 

z OC 

(60 000/4)x80% 

 

Odpis z LVC 

(48 000/4) 

 

Ak ZD<12 000, ZD sa zvýši o rozdiel 

medzi uplatneným odpisom v DV 

a odpisom z LVC (15 000 – 12 000) 

 

2015 4 000 15 000/12 000 

(80% z 15 000) 

12 000 upravujem podľa § 17 ods. 34 ale nevznikne 

rozdiel  

(12 000 – 12 000)   

2016 12 500 15 000/12 000 12 000 - neupravujem podľa § 17 ods. 34 

2017 11 000 15 000/12 000 12 000 upravujem podľa § 17 ods. 34 ale nevznikne 

rozdiel  

(12 000 – 12 000)   

2018 16 000 15 000/12 000 12 000 - neupravujem podľa § 17 ods. 34 

   Spolu úprava 

ZD 

0 

 

Príklad 

Daňovník v januári 2015 obstará osobný automobil v hodnote 80 000.  

Vzhľadom na skutočnosť, že vstupná cena tohto motorového vozidla je viac ako 48 000 eur, 

musí postupovať podľa § 17 ods. 34 ZDP, pri uplatnení odpisu z tohto vozidla. Zároveň však 

daňovník využíva automobil aj na súkromné účely a preto zvolil možnosť uplatnenia 80%-

ných paušálnych výdavkov súvisiacich s týmto osobným motorovým vozidlom. 

Vzhľadom na to, že vie o skutočnosti, že výdavky mu budú ovplyvňovať len odpisy vo výške 

80% z ročného odpisu zo vstupnej ceny, kráti tento odpis už v daňových výdavkoch len na 

výšku 80%. Úpravu základu dane podľa § 17 ods. 34 ZDP vykoná až cez pripočítateľné 

položky k základu dane (bližšie v komentári k § 17 ods. 34 ZDP). 

 
Rok  ZD 

 

Skutočne 

uplatnený 

daňový odpis 

z OC 

(80 000/4)x80% 

 

Odpis z LVC 

(48 000/4) 

 

Ak ZD<12 000, ZD sa zvýši o rozdiel 

medzi uplatneným odpisom v DV 

a odpisom z LVC (15 000 – 12 000) 

 

2015 4 000 20 000/16 000 12 000 4 000 upravujem podľa § 17 ods. 34 

2016 12 500 20 000/16 000 12 000 -  

2017 11 000 20 000/16 000 12 000 4 000 upravujem podľa § 17 ods. 34 

2018 16 000 20 000/16 000 12 000 - 

   Spolu úprava 

ZD 

8 000 

 

 V súvislosti s úpravou ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) ZDP sa spresňuje aj § 25 ods. 3 ZDP, 

podľa ktorého sa upravuje zostatková cena. Podľa tohto ustanovenia je zostatkovou cenou 

rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou 

odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. a)] okrem 

zostatkovej ceny podľa § 28 ods. 2 písm. b), pričom v zdaňovacích obdobiach, v ktorých 

daňovník postupuje podľa § 17 ods. 34 a § 19 ods. 2 písm. t) sa za výšku odpisu zahrnutého 

do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 alebo § 28 ZDP. 

Uvedená úprava znamená, že pri výpočte zostatkovou cenou hmotného majetku 

a nehmotného majetku sa táto počíta z celých daňových odpisov bez akéhokoľvek 

limitovania, t.j. nezohľadňuje sa krátenie odpisov podľa § 17 ods. 34 ZDP alebo § 19 ods. 2 

písm. t) ZDP. 



 

Príklad 

Daňovník, fyzická osoba, si v januári roku 2015 obstaral automobil vo vstupnej cene 30 000 

eur. Keďže má len jeden automobil, využíva ho aj na súkromné účely. Rozhodol sa preto 

uplatňovať výdavky spôsobom podľa § 19 ods. 2 písm. t) prvý bod ZDP, t.j. vo výške 80% na 

obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku. Ročný 

odpis z tohto automobilu je vo výške 7 500 eur. V daňových výdavkoch si však uplatní 80% 

z tohto ročného odpisu a to výdavok vo výške 6 000 eur. V roku 2017 automobil predá za 

18 000 eur. Aká bude zostatková cena k príjmu z predaja tohto automobilu? 

 

Rok  Daňový odpis 

vypočítaný zo OC 

Skutočne uplatnený 

odpis v súlade s                 

§ 19/2/t/1 

Zostatková cena pri predaji 

v súlade s § 25/3 

2015 7 500 6 000 (80% zo 7 500)  

2016 7 500 6 000 (80% zo 7 500)  

2017   15 000 (OC 30 000 – 15 000, 

uplatnené ročné odpisy bez 

limitácie) 

 

2. Účtovné hľadisko  

 

Pri účtovaní je účtovná jednotka povinná okrem zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v z. 

n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) o účtovníctve dodržiavať: 

 v sústave jednoduchého účtovníctva Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007–74, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, 

označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky 

účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú 

samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na 

dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z 

príjmov v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v JÚ“), ak účtovná jednotka podľa § 9 

ods. 2 zákona o účtovníctve môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. 

V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať v zmysle  § 1 ods. 1 zákona 

o účtovníctve  fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatne 

zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, 

zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa ZDP 

s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa ZDP; 

 v sústave podvojného účtovníctva Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 

podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len 

„Postupy účtovania v PÚ“).  

 

Každý účtovný prípad je potrebné posúdiť z daňového hľadiska podľa ZDP. Nová úprava v § 

19 ods. 2 písm. t) ZDP vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80%, zakladá pre účtovnú 

jednotku povinnosť dôsledne sledovať výdavky (náklady) pri využívaní majetku, ktorý môže 

mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov aj na účely zaúčtovania týchto 

výdavkov. 

 

2.1. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve 

 

Podľa § 4 ods. 6 Postupov účtovania v JÚ sa v peňažnom denníku uvádza prehľad 

a) peňažných prostriedkov v hotovosti v členení na príjmy a výdavky, 



b) peňažných prostriedkov na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky, 

c) priebežných položiek v členení na príjmy a výdavky, 

d) príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov celkom, v členení najmä na 

1. predaj tovaru, 

2. predaj výrobkov a služieb, 

3. ostatné príjmy, 

e) výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v 

členení najmä na 

1. zásoby, 

2. služby, 

3. mzdy, 

4. poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a 

poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov, 

5. tvorbu sociálneho fondu, 

6. ostatné výdavky, 

f) príjmov, ktoré podľa ZDP neovplyvňujú základ dane z príjmov, 

g) výdavkov, ktoré podľa ZDP neovplyvňujú základ dane z príjmov. 

 

Výdavky súvisiace s majetkom využívaným na obchodné aj súkromné účely 

Vzhľadom na to, že v peňažnom denníku sa uvádzajú výdavky v členení na výdavky 

vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a na výdavky, ktoré 

neovplyvňujú základ dane z príjmov,  účtovná jednotka pri  účtovaní výdavkov  podľa § 19 

ods. 2 písm. t) prvého bodu ZDP v peňažnom denníku rozčlení výdavky na časť, ktorá 

ovplyvňuje základ dane z príjmov a na časť, ktorá neovplyvňuje základ dane z príjmov. 

 

Príklad č. 1:  

Účtovná jednotka má mobilný telefón, ktorý využíva na obchodné aj súkromné účely. Faktúra 

za január 2015 jej bola vystavená na sumu 60 €. Keďže mobil využíva na obchodné aj 

súkromné účely, rozhodla sa uplatniť paušál vo výške 80% podľa § 19 ods. 2 písm. t) prvého 

bodu ZDP. Úhradu faktúry v peňažnom denníku zaúčtuje nasledovne: 

- výdavky z bankového účtu v sume 60 € v členení na výdavky vynaložené na 
dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (VOZD) - služby vo výške 48 € 

a výdavky, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov (VNZD) vo výške 12 €. 

 

PEŇAŽNÝ DENNÍK (vybraná časť) 
P. č. Účtovný prípad Peňažné prostriedky VOZD VNZD 

Bankové účty Služby Osobná 

spotreba Výdavok  

1. Úhrada faktúry za 

telefónne služby 

60 € 48 € 12 € 

 

V prípade, ak účtovná jednotka nerozčlení výdavky, tak ako je uvedené vyššie, ale celú sumu 

výdavkov v momente ich vynaloženia zaúčtuje ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, 

zabezpečenie a udržanie príjmov, je potrebné, aby v rámci uzávierkových účtovných operácií 

stornovala časť výdavkov, ktoré sa do základu dane nezahŕňajú. Uvedenú úpravu uskutoční 

podľa § 8 ods. 4 Postupov účtovania v JÚ, v zmysle ktorého sa pri uzavretí účtovných kníh v 

peňažnom denníku  účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa, okrem iného, znížia 

výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavkov 

celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva  z 

vnútorného predpisu účtovnej jednotky. 



 

Príklad č. 2: 

Vychádzajme zo zadania  príkladu č. 1 s tým rozdielom, že účtovná jednotka nerozčlení 

výdavky pri úhrade faktúry na výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 

príjmov a na výdavky, ktoré neovplyvňujúc základ dane z príjmov. Potrebnú úpravu podľa 

podmienok § 19 ods. 2 písm. t) prvého bodu ZDP účtovná jednotka vykoná v rámci 

uzávierkových účtovných operácií.  

 

Úhradu faktúry v peňažnom denníku v tomto prípade účtovná jednotka zaúčtuje nasledovne:  

- výdavky z bankového účtu v sume 60 € v členení na výdavky vynaložené na 
dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (VOZD) - služby vo výške 60 €. 

Úpravu vyššie uvedených výdavkov na podmienky podľa § 19 ods. 2 písm. t) prvého bodu 

ZDP účtovná jednotka vykoná nasledovne: 

- v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku zaúčtuje zníženie 

(storno) výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov 

(VOZD) - služby vo výške 12 €. 

 

PEŇAŽNÝ DENNÍK (vybraná časť) 
P. č. Účtovný prípad Peňažné prostriedky VOZD VNZD 

Bankové účty Služby Osobná 

spotreba Výdavok  

1. Úhrada faktúry za telefónne 

služby 

60 € 60 € - 

 Uzávierkové účtovné 

operácie 

   

 Storno VOZD  -12 € - 

 

Výdavky súvisiace s obstaraním dlhodobého majetku využívaným na obchodné aj 

súkromné účely 

O dlhodobom majetku účtovná jednotka účtuje v knihe dlhodobého majetku. Úhrada za 

dlhodobý hmotný majetok sa účtuje v peňažnom denníku ako výdavok, ktorý neovplyvňuje 

základ dane z príjmov. Do základu dane z príjmov sa zahŕňajú odpisy dlhodobého majetku 

a to v rámci uzávierkových účtovných operácií.   

 

V knihe dlhodobého majetku sa podľa § 6 ods. 6 Postupov účtovania v JÚ uvádza, okrem 

iného, aj  

 ocenenie podľa § 25 zákona o účtovníctve, odpisový plán účtovných odpisov, ktorý 

obsahuje sadzbu odpisov, odpisy a účtovnú zostatkovú cenu, 

 vstupná cena podľa § 25 ZDP, odpisový plán daňových odpisov, ktorý obsahuje 
odpisovú skupinu, sadzbu daňových odpisov, daňové odpisy, zostatkovú hodnotu 

podľa ZDP. 

 Poznámka: 

Účtovné odpisy sa môžu rovnať daňovým odpisom v zmysle § 28 ods. 3 zákona 

o účtovníctve. 

 

Pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorý účtovná jednotka využíva na obchodné aj 

súkromné účely a pri ktorom sa rozhodla uplatniť paušálne výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. 

t) prvého bodu, sa účtuje: 



 v knihe dlhodobého majetku ročný daňový odpis (bez krátenia odpisov), pričom 

osobitne by mala byť sledovaná výška odpisu, ktorú si účtovná jednotka skutočne 

uplatní v daňových výdavkoch; 

 v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií 80 % z ročného 
daňového odpisu ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 

príjmov v členení ostatný výdavok.  

 

Okrem krátenia výdavkov na obstaranie dlhodobého odpisovaného majetku, ktorý účtovná 

jednotka využíva aj na súkromné účely a pri ktorom sa rozhodla uplatniť postup podľa § 19 

ods. 2 písm. t) prvého bodu ZDP, je potrebné, aby účtovná jednotka krátila výdavky aj  na 

technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie tohto majetku. 

 

Príklad č. 3: 

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva si v januári roku 2015 

obstarala automobil v obstarávacej cene 30 000 €, pričom uvedená cena je aj vstupnou cenou 

podľa ZDP. Keďže má len jeden automobil, využíva ho aj na súkromné účely. Rozhodla sa 

preto uplatňovať výdavky spôsobom podľa § 19 ods. 2 písm. t) prvý bod ZDP, t.j. vo výške 

80% na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku. 

Ročný daňový odpis z tohto automobilu je vo výške 7 500 €, pričom účtovné odpisy sa rovnajú 

daňovým odpisom. V daňových výdavkoch si však uplatní 80% z tohto ročného odpisu a to 

výdavok vo výške 6 000 €. 

 

V knihe dlhodobého majetku zaúčtuje obstaranie majetku v obstarávacej cene 30 000 €, ročný 

odpis (účtovný aj daňový) vo výške 7 500 €. Zároveň si vedie evidenciu o výške uplatnených 

daňových odpisoch v daňových výdavkoch vo výške 6 000 €.  

 

V peňažnom denníku zaúčtuje: 

- úhradu za automobil ako výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov (VNZD) 
vo výške 30 000 €; 

- výšku ročného odpisu podľa ZDP v rámci uzávierkových účtovných operácií ako 
výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (VOZD) – 

ostatný výdavok vo výške 6 000 €. 

INVENTÁRNA KARTA DLHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU 

Názov a popis DHM: 

 

Osobné auto 

Inventárne číslo 

1/DHM 

Dátum vystavenia IK a podpis  

11.1.2015 

Vstupná cena 30 000 € Odpisová skupina 1. 

Dátum a spôsob 

obstarania 

11.1.2015  kúpou Doba odpisovania 4 roky 

Dátum zaradenia do 

užívania 

11.1.2015 Metóda odpisovania rovnomerne 

Doklad o zaradení Faktúra + protokol 

o prevzatí majetku 

Dátum a spôsob 

vyradenia 

 

Technické parametre: 

Poznámky: 



 

Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Rok Účtovný 

odpis 

Daňový 

odpis 

Zostatková 

cena 

účtovná v € 

Zostatková 

cena 

daňová* 

v € 

Uplatnené 

daňové odpisy 

cez UÚO  

v € 

Zaúčtované 

dňa 

V 

% 

V € V 

% 

V € 

2015 1/4 7 500 1/4 7 500 22 500  22 500  6 000  31.12.2015 

* V súvislosti s úpravou ustanovenia § 19 ods. 2 písm. t) ZDP sa spresnil aj § 25 ods. 3 ZDP, 

podľa ktorého sa upravuje zostatková cena ako rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného 

majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do 

daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. a)] okrem zostatkovej ceny podľa § 28 ods. 2 písm. b), 

pričom v zdaňovacích obdobiach, v ktorých daňovník postupuje podľa § 17 ods. 34 a § 19 

ods. 2 písm. t) sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis 

podľa § 27 alebo § 28 ZDP. Tzn. zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku 

sa vypočíta z celých daňových odpisov bez akéhokoľvek limitovania (nezohľadňuje sa krátenie 

odpisov podľa § 17 ods. 34 ZDP alebo § 19 ods. 2 písm. t) ZDP). 

 

PEŇAŽNÝ DENNÍK (vybraná časť) 

P. č. Účtovný prípad Peňažné 

prostriedky 

VOZD VNZD 

Bankové účty Ostatné výdavky DHM 

Výdavok  

1. Úhrada faktúry za 

automobil 

30 000 € -  30 000 € 

 Uzávierkové účtovné 

operácie 

   

 Odpisy automobilu  6 000 € - 

 

Z postupu účtovania v jednoduchom účtovníctve vyplýva, že krátenie výdavkov 

v nadväznosti na úpravu v § 19 ods. 2 písm. t) prvého bodu ZDP, účtovná jednotka 

účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva uskutoční v rámci účtovaných operácií a 

nie prostredníctvom pripočítateľných a odpočítateľných položiek v daňovom priznaní. 

 

Krátenie výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. t) prvého bodu a zároveň úprava základ 

dane z príjmov podľa § 17 ods. 34 ZDP 

V prípade motorového vozidla daňovníka, fyzickej osoby – podnikateľa môže dôjsť k situácii, 

že využije možnosť 80% - ného paušálu pre uplatňovanie výdavkov, tzn. kráti výdavky na 80 

% a zároveň ide o motorové vozidlo  so vstupnou cenou 48 000 € a viac, tzn. musí upravovať 

základ dane podľa § 17 ods. 34 ZDP.  

 

Podľa § 17 ods. 34 ZDP základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ 

dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa 

zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom 

zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 

29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25) 48 000 eur a viac podľa § 19 ods. 3 písm. a) a úhrnom 

ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z 

týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur  spôsobom podľa § 

27, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 

48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur. Táto 



úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa u osobných automobilov, ktoré boli 

prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci. 

 

Úpravu základu dane podľa § 17 ods. 34 ZDP účtovná jednotka účtujúca v sústave 

jednoduchého účtovníctva vykoná cez pripočítateľné položky k základu dane (nie cez 

účtovné uzávierkové operácie). 

 

 

Príklad č. 4: 

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva v januári 2015 obstará 

osobný automobil v hodnote 80 000. Vzhľadom na skutočnosť, že vstupná cena tohto 

motorového vozidla je viac ako 48 000 eur, musí postupovať podľa § 17 ods. 34 ZDP, pri 

uplatnení odpisu z tohto vozidla. Zároveň však daňovník využíva automobil aj na súkromné 

účely a preto zvolil možnosť uplatnenia 80%-ných paušálnych výdavkov súvisiacich s týmto 

osobným motorovým vozidlom. 

Vzhľadom na to, že vie o skutočnosti, že výdavky mu budú ovplyvňovať len odpisy vo výške 

80% z ročného odpisu zo vstupnej ceny, kráti tento odpis už v daňových výdavkoch len na 

výšku 80%. Úpravu základu dane podľa § 17 ods. 34 ZDP vykoná až cez pripočítateľné 

položky k základu dane. 

  

Rok  ZD 

  

Skutočne uplatnený 

daňový odpis z OC 

(80 000/4)x80%  

Odpis z LVC 

(48 000/4) 

Ak ZD<12 000, ZD sa zvýši o rozdiel 

medzi uplatneným odpisom v DV 

a odpisom z LVC (16 000 – 12 000)  

2015 4 000 20 000/16 000 12 000 4 000 upravuje podľa § 17 ods. 34 

2016 12 500 20 000/16 000 12 000 -  

2017 11 000 20 000/16 000 12 000 4 000 upravuje podľa § 17 ods. 34 

2018 16 000 20 000/16 000 12 000 - 

      Spolu úprava 

ZD 

8 000 

 

INVENTÁRNA KARTA DLHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU 

Názov a popis DHM: 

 

Osobné auto 

Inventárne číslo 

2/DHM 

Dátum vystavenia IK a podpis  

7.1.2015 

Vstupná cena 80 000 € Odpisová skupina 1. 

Dátum a spôsob 

obstarania 

7.1.2015  kúpou Doba odpisovania 4 roky 

Dátum zaradenia do 

užívania 

7.1.2015 Metóda odpisovania rovnomerne 

Doklad o zaradení Faktúra + protokol 

o prevzatí majetku 

Dátum a spôsob 

vyradenia 

 

Technické parametre: 

Poznámky: 

 



Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Rok Účtovný odpis Daňový odpis Zostatková 

cena 

účtovná  

v € 

Zostatková 

cena 

daňová  

v € 

Uplatnené 

daňové odpisy 

cez ÚUO 

v € 

Zaúčtovan

é dňa V % V € V 

% 

V € 

2015 1/4 20 000 1/4 20 000 60 000 60 000 16 000  31.12.2015 

2016 1/4 20 000 1/4 20 000 40 000 40 000 16 000  31.12.2016 

2017 1/4 20 000 1/4 20 000 20 000 20 000 16 000  31.12.2017 

2018 1/4 20 000 1/4 20 000 0 0 16 000  31.12.2018 

 

PEŇAŽNÝ DENNÍK (vybraná časť) 

P. č. Účtovný prípad Peňažné 

prostriedky 

VOZD VNZD 

Bankové účty Ostatné výdavky DHM 

Výdavok  

1. Úhrada faktúry za 

automobil 

80 000 € -  80 000 € 

 Uzávierkové účtovné 

operácie 

   

2015 Odpisy automobilu  16 000 € - 

 

Úpravu základu dane za rok 2015 podľa § 17 ods. 34 ZDP daňovník vykoná v daňovom 

priznaní prostredníctvom pripočítateľnej položky vo výške 4 000 €. Rovnako postupuje aj 

v nasledujúcich účtovných (zdaňovacích) obdobiach. 

 

2.1. Účtovanie v podvojnom účtovníctve 

 

Podľa § 4 ods. 1 Postupov účtovania v PÚ sa pri vytváraní analytických účtov zohľadňujú, 

okrem iného, aj  požiadavky na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní. Z uvedeného 

vyplýva, že ak sa účtovná jednotka rozhodla pri majetku, ktorý využíva aj na súkromné účely 

uplatniť postup podľa § 19 ods. 2 písm. t) prvého bodu ZDP, tak náklady vo forme 

paušálnych výdavkoch vo výške 80%, je potrebné analyticky členiť podľa daňovej 

uznateľnosti. Uvedené sa netýka odpisov dlhodobého hmotného majetku, keďže v podvojnom 

účtovníctve sa účtuje o účtovných a nie daňových odpisoch. 

 

Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva krátenie výdavkov v nadväznosti na úpravu v § 

19 ods. 2 písm. t) prvého bodu ZDP, účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného 

účtovníctva vykoná prostredníctvom pripočítateľných položiek v daňovom priznaní 

(rovnako ako krátenie výdavkov v zmysle § 17 ods. 34 ZDP). 

 

 

Príklad č. 5: 

Vychádzajme zo zadania príkladu č. 1, s tým rozdielom, že účtovná jednotka účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva. 

 

 

 

 



P. č. Deň 

uskutočnenia 

účtovného 

prípadu 

Účtovný prípad Suma v € Účtovanie 

MD D 

1. Január 2015 Faktúra za telefónne hovory 60  321 

48 518 01*  

12 518 

02** 

 

*  518 01 – Ostatné služby daňovo uznané  

** 518 02 – Ostatné služby daňovo neuznané 

 

Príklad č. 6: 

Vychádzajme zo zadania príkladu č. 4 s tým rozdielom, že účtovná jednotka účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva.  

 

P. č. Deň 

uskutočnenia 

účtovného 

prípadu 

Účtovný prípad Suma v € Účtovanie 

MD D 

1. Január 2015 Nadobudnutie osobného 

automobilu 

30 000  321 

    042  

2. Január 2015 Uvedenie do užívania 30 000 022 042 

3. 1-12/2015 Odpisy osobného automobilu 7 500 551 082 

 

Úpravu základu dane podľa § 19 ods. 2 písm. t) prvého bodu ZDP účtovná jednotka vykoná 

prostredníctvom pripočítateľných položiek k základu dane z príjmov vo výške 1 500 €. 

 

Príklad č. 7: 

Vychádzajme zo zadania príkladu č. 4 s tým rozdielom, že účtovná jednotka účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva.  

 

P. č. Deň 

uskutočnenia 

účtovného 

prípadu 

Účtovný prípad Suma v € Účtovanie 

MD D 

1. Január 2015 Nadobudnutie osobného 

automobilu 

80 000  321 

    042  

2. Január 2015 Uvedenie do užívania 80 000 022 042 

3. 1-12/2015 Odpisy osobného automobilu 20 000 551 082 

 

Úpravu základu dane podľa § 19 ods. 2 písm. t) prvého bodu ZDP a podľa § 17 ods. 34 ZDP 
účtovná jednotka vykoná prostredníctvom pripočítateľných položiek k základu dane z príjmov 

vo výške 8 000 €. 

 

 


