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Ing. Zdenka Kováčová  

Zmeny v odpisovaní HM podľa § 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 
 
 

Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: 

 uplatnenie len pomernej časti ročného odpisu v 1. roku odpisovania hmotného majetku, ktorá 

zodpovedá počtu mesiacov, počas ktorých sa tento majetok používal (od zaradenia do užívania do konca 
zdaňovacieho obdobia), 

 
Zmena v uplatňovaní daňových odpisov v 1.roku odpisovania  
V 1.roku odpisovania hmotného majetku sa naďalej ročný odpis vypočíta rovnakým spôsobom ako ustanovuje 
ZDP platný do konca roku 2011, ale z tohto ročného odpisu sa ako uznaný daňový výdavok uplatní len taká 
pomerná časť, ktorá zodpovedá počtu mesiacov, počas ktorých sa majetok používal v činnosti daňovníka, t.j. 
uplatní sa z ročného odpisu pomerná časť za mesiace od zaradenia tohto majetku do užívania do konca tohto 
zdaňovacieho obdobia. 
Tento postup sa uplatní ako pri rovnomernom odpisovaní - § 27 ZDP, tak aj pri zrýchlenom odpisovaní - § 28 
ZDP. 
 
 

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - § 27 ZDP 

Rovnomerné odpisovanie je upravené v § 27 ZDP. Ročný odpis po 1.1.2012 sa vypočíta nasledovne: 

V 1.roku odpisovania ako podiel vstupnej ceny majetku a doby odpisovania stanovenej v § 26 ods. 1 ZDP, pričom 
sa uplatní ako daňový výdavok len pomerná časť za mesiace od zaradenia do užívania do konca zdaňovacieho 
obdobia. 

Ak počas rovnomerného odpisovania hmotného majetku  
a) nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku - neuplatnená pomerná časť tohto ročného 

odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 
ods. 1 ZDP, 

b) bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku - neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu 
sa uplatní podľa § 26 ods. 5, t.j. doodpisuje sa v poslednom roku odpisovania tak, aby súčet opisov 
za jednotlivé roky v úhrne sa rovnal zvýšenej vstupnej cene hmotného majetku.  

 

A/ Odpisovanie hmotného majetku rovnomernou metódou odpisovania obstaraného do konca roku 2011 

Príklad č. 1 
Daňovník v máji 2011 obstaral a zaradil do užívania osobný automobil  v obstarávacej cene 48 000 €, ktorý 
odpisuje rovnomerne podľa § 27 ZDP. Pri odpisovaní postupuje nasledovne: 

Rovnomerné odpisovanie 

Rok Výpočet odpisov Daňový odpis Zostatková cena 

2011 48 000/4 12 000 € 36 000 € 

2012 48 000/4 12 000 € 24 000 € 

2013 48 000/4 12 000 € 12 000 € 

2014 48 000/4 12 000 €           0 € 

Spolu: –– 48 000 € ––- 

 
 

B/ Odpisovanie hmotného majetku rovnomernou metódou odpisovania obstaraného v roku 2012 

Príklad č. 2 
Daňovník v máji 2012 obstará a  zaradí do užívania osobný automobil  v obstarávacej cene 48 000 €, ktorý 
odpisuje rovnomerne podľa § 27 ZDP. 
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Rok 

Rovnomerné odpisovanie 

Spôsob výpočtu 
uplatneného odpisu 

Ročný odpis Zostatková 
cena pred zmenou uplatnený Neuplatnený 

 
2012 [(48 000/4)/12]*8 12 000 8 000 

4 000 – 
prenos do 

5.roku 
40 000 

2013 48 000/4 12 000 12 000 - 28 000 

2014 48 000/4 12 000 12 000 - 16 000 

2015 48 000/4 12 000 12 000 - 4 000 

 
2016 

48 000/4 - 
   4 000 - 

prenos z 1.roku 
- - 

Spolu - 48 000 48 000 - - 

V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z vypočítaného ročného odpisu 
v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho 
obdobia, t.j. v tomto príklade sa uplatní z ročného odpisu pomerná časť za mesiace máj – december (za 8 
mesiacov).  
 

C/ Odpisovanie hmotného majetku rovnomernou metódou odpisovania obstaraného v roku 2012 
s vykonaním technického zhodnotenia v 1.roku odpisovania 

Príklad č. 3 
Daňovník v máji 2012 obstará a zaradí do užívania osobný automobil v obstarávacej cene 48 000 €, ktorý 
odpisuje rovnomerne podľa § 27 ZDP. V októbri 2012 vykoná na tomto automobile technické zhodnotenie v sume 
6 000 €.  

 
Rok 

Rovnomerné odpisovanie 

Spôsob výpočtu 
uplatneného odpisu 

Ročný odpis Zostatková 
cena pred zmenou uplatnený neuplatnený 

  
 1 [(48 000+6000/4)/12]*8 13 500 9 000 

4 500 – 
prenos do 

5.roku 
45 000 

2 54 000/4 13 500 13 500 - 31 500 

3 54 000/4 13 500 13 500 - 18 000 

4 54 000/4 13 500 13 500 -  4 500 

5 [(54 000/4)/12]*4 - 
   4 500 - 

prenos z 1.roku 
- - 

Spolu - 54 000 54 000 - - 

Odpis v 1.roku odpisovania sa uplatní len v pomernej časti z vypočítaného ročného odpisu. Ročný odpis 
sa vypočíta zo vstupnej ceny, v ktorej je zahrnutá aj suma technického zhodnotenia (spolu 54 000) 
Pomerná časť sa vypočíta: ročný odpis/12xpočet mesiacov od zaradenia do užívania až do konca 
zdaňovacieho obdobia = 13 500/12x8= 9000 (suma daňového odpisu v roku 2012); zvyšných 4500 sa uplatní 
v 5.roku, t.j. v roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania. 
 

D/ Odpisovanie hmotného majetku rovnomernou metódou odpisovania obstaraného v roku 2012 
s vykonaním technického zhodnotenia v 2.roku odpisovania 

Príklad č. 4 
Daňovník v máji 2012 obstará a do užívania zaradí osobný automobil  v obstarávacej cene 48 000 €, ktorý 
odpisuje rovnomerne podľa § 27 ZDP. V októbri 2013 vykonal na tomto automobile  technické zhodnotenie 
v sume 6 000 €.  

 
Rok 

Rovnomerné odpisovanie 

Spôsob výpočtu 
uplatneného odpisu 

Ročný odpis Zostatková 
cena pred zmenou uplatnený neuplatnený 

1 [(48 000/4)/12]*8 12 000 8 000 4 000 – prenos 40 000 
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do 5.roku 

2 54 000/4 13 500 13 500 - 32 500 

3 54 000/4 13 500 13 500 - 19 000 

4 54 000/4 13 500 13 500 -   5 500 

5 
54 000/4 -    5 500 - 

uplatní sa odpis 
do výšky ZC 

- 

Spolu - 54 000 54 000 - - 

Odpis v 1.roku odpisovania sa uplatní len v pomernej časti z vypočítaného ročného odpisu.  
Pomerná časť sa vypočíta: ročný odpis/12xpočet mesiacov od zaradenia do užívania až do konca zdaňovacieho 
obdobia = 12 000/12x8= 8000 (suma daňového odpisu v roku 2012); zvyšných 4000 sa uplatní v 5.roku, t.j. v 
roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania. 
Odpis v 2.roku odpisovania sa vypočíta zo vstupnej ceny zvýšenej o sumu TZ; 54 000 (48 000 + 
6000)/4=13500 
V poslednom roku odpisovania sa uplatní odpis do výšky neuplatnenej zostatkovej ceny hmotného majetku. 

 
 

2. Postup pri výpočte zrýchlených odpisov - § 28 ZDP 

Zrýchlené odpisovanie je upravené v § 28 ZDP. Ročný odpis po 1.1.2012 sa vypočíta nasledovne: 

- v prvom roku odpisovania hmotného majetku len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel 
vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku 
odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto 
zdaňovacieho obdobia, 

 -   v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu 
medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom 
rokov, počas ktorých sa už odpisoval; len na účely výpočtu ročných odpisov 

1. v druhom roku odpisovania sa zostatková cena hmotného majetku určí ako rozdiel medzi vstupnou 
cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného 
v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových 
výdavkoch v prvom roku odpisovania, 

2. v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa bodu 1 zníži o daňové odpisy z tohto 
majetku zahrnuté do daňových výdavkov počnúc druhým rokom odpisovania.“. 

 

A/ Odpisovanie hmotného majetku zrýchlenou metódou odpisovania obstaraného do konca roku 2011 

Príklad č. 1 
Daňovník v máji 2011 obstaral a do užívania zaradil osobný automobil  v obstarávacej cene 48 000 €, ktorý 
odpisuje zrýchlene podľa § 28 ZDP. 
 

Zrýchlené odpisovanie 

Rok Výpočet odpisov Daňový odpis Zostatková cena 

2011 48 000/4= 12 000 12 000 € 36 000 € 

2012 (2x36 000)/4=18 000 18 000 € 18 000 € 

2013 (2x18 000)/3= 12 000 12 000 € 6 000 € 

2014 (2x6 000)/2= 6 000 6 000 €           0 € 

Spolu: –– 48 000 € ––- 

Výpočet zostatkovej ceny v 1.roku odpisovania = vstupná cena mínus uplatnené daňové odpisy: (48 000-
12 000=36 000) 

 

B/ Odpisovanie hmotného majetku zrýchlenou metódou odpisovania obstaraného v roku 2012 

Príklad č. 2 
Daňovník v apríli 2012 obstará a do užívania zaradí  osobný automobil  v obstarávacej cene 48 000 €, ktorý 
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odpisuje zrýchlene podľa § 28 ZDP. 

 
Rok 

Zrýchlené odpisovanie 

Spôsob výpočtu 
uplatneného odpisu 

Ročný odpis Zostatková 
cena uplatnený neuplatnený 

1 [(48 000/4):12]*8 8 000  4 000 – prenos do 5.roku 36 000 

2 (2x36 000):4 18 000 - 18 000 

3 (2x18 000):3 12 000 -   6 000 

4 (2x  6 000):2 6 000 -   0 

5 [(48 000/4):12]*4 4 000 - prenos z 1.roku odpisovania - 

Spolu - 48 000 - - 

Výpočet zostatkovej ceny v 1.roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania = vstupná 
cena mínus odpis uplatnený v 1. roku odpisovania mínus odpis neuplatnený v 1.roku odpisovania: (48 000 – 
12 000 = 36 000) 

 

C/ Odpisovanie hmotného majetku zrýchlenou metódou odpisovania obstaraného v roku 2012 
s vykonaním technického zhodnotenia v roku 2012 (v 1.roku odpisovania) 

Príklad č. 3 
Daňovník v apríli 2012 obstará a do užívania zaradí osobný automobil  v obstarávacej cene 48 000 €, ktorý 
odpisuje zrýchlene podľa § 28 ZDP a súčasne v roku 2012 aj vykoná  technické zhodnotenie v sume 6 000 €. 
 

 
Rok 

Zrýchlené odpisovanie 

Spôsob výpočtu 
uplatneného odpisu 

Ročný odpis Zostatková 
cena uplatnený Neuplatnený 

1 [(48 000+6 000/4):12]*8 = 13 500 9 000 4 500 – prenos do 5.roku 40 500 

2 (2x40 500):4 20 250 - 20 250 

3 (2x20 250):3 13 500 -   6 750 

4 (2x 6 750):2 6 750 -   0 

5 – 4 500 - prenos z 1.roku odpisovania - 

Spolu - 54 000 - - 

Výpočet zostatkovej ceny  v 1.roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania. (54 000 
– 13 500 = 40 500) 

 

D/ Odpisovanie hmotného majetku zrýchlenou metódou odpisovania obstaraného v roku 2012 
s vykonaním technického zhodnotenia v roku 2013 (v 2.roku odpisovania) 

Príklad č. 4 
Daňovník v apríli 2012 obstará a do užívania zaradí osobný automobil  v obstarávacej cene 48 000 €, ktorý 
odpisuje zrýchlene podľa § 28 ZDP a  v roku 2013 aj vykoná  technické zhodnotenie v sume 6 000 €. 
 

 
Rok 

Zrýchlené odpisovanie 

Spôsob výpočtu 
uplatneného odpisu 

Ročný odpis Zostatková 
cena uplatnený neuplatnený 

1 [(48 000/4):12]*8 8 000 4 000 – prenos do 5.roku 36 000 

2 2x(36 000+6000+4000):4 23 000 - 23 000 

3 (2x23 000):3 15 334 -   7 666 

4 (2x  7 000:2 7 666 -   0 

Spolu - 54 000 - - 

Výpočet ZC po 1.roku odpisovania: (48 000 – 12 000 = 36 000) 
Výpočet ročného odpisu  v 2. roku odpisovania po vykonaní TZ: [2x(36 000 + 6 000 + 4 000)]:4= 23 000 
Výpočet ZC po 3.roku odpisovania: (36 000+6 000+4 000-23 000-15 334), resp. 23 000-15 334 = 7 666 
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4. Postup pri výpočte zostatkovej ceny podľa § 25 ods. 3 ZDP a zostatkovej ceny po 1.roku odpisovania 
na účely výpočtu ročného odpisu v 2.roku odpisovania 
 

- podľa § 25 ods. 3 ZDP pri výpočte zostatkovej ceny na účely vyradenia hmotného majetku z používania sa 
vstupná cena zníži o sumu už skutočne uplatnených daňových odpisov; 

- podľa § 28 ods. 2 ZDP sa zostatková cena len na účely výpočtu ročného odpisu v 2.roku vypočíta ako rozdiel 
vstupnej  ceny a ročného odpisu vypočítaného rovnakým spôsobom ako do konca roku 2011 (ročný odpis : 
koeficient platný pre príslušnú odpisovú skupinu v 1.roku odpisovania nekrátený o neuplatnenú pomernú 
časť mesačných odpisov/. 

 


