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Pohľadávky - opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávky  
Pohľadávky a ich príslušenstvo  
 

 daňový výdavok = opravná položka k príslušenstvu - § 20/22 ZDP;  
tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky = daňový výdavok, ak 
príslušenstvo bolo zahrnuté do ZD, a to až v tom zdaňovacom období, v ktorom 
od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynulo viac ako 
1 080 dní; 
- pri postúpení pohľadávky - ak príslušenstvo bolo zahrnuté do ZD (zdaniteľných 
príjmov), je  daňovým výdavkom hodnota príslušenstva najviac do výšky 
dosiahnutej z postúpenia 
- pri odpise MH pohľadávky vrátane príslušenstva podľa § 19/2/r) ZDP - odpis 
príslušenstva je uznaným daňovým výdavkom až v tom zdaňovacom období, 
v ktorom od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže uplynie viac 
ako 1 080 dní, t.j. ak je možné k príslušenstvu tvoriť daňovo uznanú OP - § 20/22 

 

Daňové odpisy - § 19/3/a) ZDP 
 
- spresnenie daňových odpisov z prenajatého HM, t.j. daňový odpis = daňový 
výdavok do výšky príjmov z prenájmu; 
- ak je hmotný majetok prenajatý len zčasti alebo len časť zdaňovacieho 
obdobia, zahrnú sa aj odpisy do základu dane len do výšky príjmu z prenájmu 
zodpovedajúcej pomernej časti majetku určeného na prenájom; uvedené opatrenie 
vyžaduje analytickú evidenciu (údaje na inventárnej karte); zvyšná časť daňových 
odpisov sa uplatní po skončení doby odpisovania to vo výške: 

a) ročného odpisu – ak je majetok využívaný daňovníkom alebo  
b) do výšky príjmu z nájomného – ak je HM poskytnutý na prenájom 

 
– daňový výdavok = zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny HM pri 
predaji; 
- výnimka - zostatková cena HM, je daňovým výdavkom len do výšky príjmu 
z predaja HM, ktorým sú: 
- osobné automobily – KP 29.10.2 
- motorové vozidlá na jazdu na snehu – KP 29.10.52 
- rekreačné a športové člny – KP 30.12 
- lode a plavidla – KP 30.11 
- lietadlá – 30.3 
- motocykle – KP 30.91, 
- bicykle 30.92.1 
- budovy a stavby – zaradené do 6.odpisovej skupiny;  
- obmedzenie neplatí na nájomcom vykonané TZ budov v 6.odpisovej skupine pri 
predaji (pri predaji daňový výdavok vo výške ZC);; 
 
 - u takto vymedzeného okruhu majetku - 22/12 ZDP -  je možné v roku predaja  
zahrnúť do základu dane aj daňové odpisy za počet celých mesiacov využívania 
majetku v roku predaja (odpisy za celé mesiace  od začiatku zdaňovacieho obdobia 
do vyradenia HM z používania) 


