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DAŇOVÁ EVIDENCIA 

 
Spôsoby zisťovania základu dane podnikateľa 

 

Podnikateľ - fyzická osoba postupuje pri zisťovaní základu dane z príjmov podľa ustanovení zákona č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Tento zákon mu umožňuje dva spôsoby 

uplatňovania výdavkov: 

. uplatniť skutočne vynaložené daňové výdavky (§ 6 ods. 6 ZDP), 

. uplatniť výdavky percentom z príjmov ("paušálne výdavky" - § 6 ods. 10 ZDP). 

 

Skutočne vynaložené výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a dodržanie príjmov môže preukazovať: 

. účtovaním v sústave jednoduchého účtovníctva,  

. účtovaním v sústave podvojného účtovníctva, 

. vedením daňovej evidencie (§ 6 ods. 14  a 15 ZDP). 

 

Preukazovanie správnosti základu dane účtovníctvom je upravené vo všetkých doteraz platných zákonoch o 

zdaňovaní príjmov fyzickej osoby. Vedenie daňovej evidencie sa doplnilo do súčasného ZDP  s účinnosťou od 

1.3.2009 (zákon č. 60/2009 Z. z.). 

 

Definícia daňovej evidencie 

 

Podľa doplnených ustanovení ZDP 

     - daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť za podmienok, že túto činnosť 

vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom 

období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje pri týchto príjmoch (výnosoch) 

preukázateľné daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o 

a) príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré  spĺňajú 

          náležitosti účtovných dokladov, 

      b) hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú 

          činnosť, 

      c) zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. 

     - ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia nedodrží ustanovené podmienky, pokračuje vo vedení 

daňovej evidencie už len v tomto zdaňovacom období. V bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období je 

tento daňovník povinný viesť účtovníctvo alebo evidenciu pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov; 

daňovník, ktorý sa rozhodne viesť daňovú evidenciu, je povinný túto evidenciu viesť počas celého zdaňovacieho 

obdobia a uchovávať ju po dobu, v ktorej zanikne právo vyrubiť daň alebo dodatočne vyrubiť daň. 

 

Čo je to evidencia 

 

Pojem "evidencie",  hoci nie je v daňových zákonoch novinkou, nebol doteraz v týchto zákonoch definovaný. 

Už od roku 1991 zákon o správe dani a poplatkov obsahuje  ustanovenie, že daňovník, ktorý uplatňuje  výdavky 

percentom z príjmov je povinný  vždy viesť evidenciu príjmov a evidenciu hnuteľného a nehnuteľného  majetku 

(§ 37 zákona SNR č. 511/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Do ZDP pribudlo pre týchto daňovníkov 

ustanovenie o povinnosti viesť evidenciu o príjmoch, zásobách a pohľadávkach s účinnosťou  od 1.1.2000 

(zákon č. 366/1999 Z. z.).  

 

Pojem "evidencia" v najširšom zmysle definuje slovník slovenského jazyka ako vedenie záznamov, možno teda 

predpokladať, že aj daňové zákony a predpisy o účtovníctve pod vedením evidencie rozumejú vedenie 

záznamov písomnou alebo technickou formou. Pravdepodobne by neobstálo jej nahradenie zbierkou uložených 

dokladov. 

   

Pri riešení problému obsahu daňovej evidencie treba vychádzať zo skutočnosti, že účelom daňovej evidencie je 

poskytnúť podklady pre zistenie správneho základu dane z príjmov. Musí teda zobrazovať všetky skutočnosti, 

ktoré základ dane ovplyvňujú. ZDP vo viacerých ustanoveniach, v ktorých upravuje zistenie základu dane z 
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príjmov rozlišuje postup pre daňovníkov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva (založeného na 

prírastkovom princípe) a postup pre daňovníkov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva (založeného 

na hotovostnom princípe). Pre daňovníkov, ktorí vedú daňovú evidenciu ukladá rovnaké postupy ako pre tých, 

ktorí vedú jednoduché účtovníctvo [najmä  § 17 ods.1 písm. a) alebo aj § 17 ods. 3 písm. h), § 17 ods. 8 písm. a) 

ZDP a iné]. Daňová evidencia je tiež založená na hotovostnom princípe. Jednotlivé časti daňovej evidencie budú 

mať teda podobný obsah ako účtovné knihy  sústavy jednoduchého účtovníctva s tým, že neobsahujú záznamy, 

ktoré pre zistenie základu dane nemajú význam. 

 

Ustanovenia ZDP o daňovej evidencii len vymenúvajú zložky majetku a záväzkov, ktoré je daňovník povinný 

evidovať. Neupravujú ďalšie podrobnosti o predmete evidencie (napríklad jednotky, v ktorých sa evidencie 

vedie, členenie majetku a záväzkov, oceňovanie, overovanie evidovaných stavov inventarizáciou a pod). Pokiaľ 

niektoré z týchto údajov neupravuje ZDP, možno uplatniť názor, že sa podporne použijú ustanovenia účtovných 

predpisov, a to zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  (ZOÚ), postupy účtovania v 

sústave jednoduchého účtovníctva (opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74 - PJÚ), prípadne postupy účtovania 

v sústave podvojného účtovníctva (opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 - PPÚ). 

 

Evidencia o príjmoch a výdavkoch                                           

 

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza  u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu, z 

rozdielu medzi príjmami a výdavkami [§ 17 ods. 1 písm. a) ZDP]. Preto najdôležitejšou časťou daňovej 

evidencie je evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch. 

 

Pojmy  "príjem" a  "výdavok" nemožno chápať podľa definícií v ZOÚ ako prírastok a úbytok peňažných 

prostriedkov  alebo ich ekvivalentov, ale  podľa definícií v zákone o dani z príjmov.  Na daňové účely aj v 

prípade vedenia daňovej evidencie sa rozumie príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj 

zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, 

kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné 

plnenie fyzickej osoby, ktorá vedie daňovú evidenciu, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného 

prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou [§ 2 písm. c) ZDP]. 

Zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa  zákona o dani z 

príjmov ani medzinárodnej zmluvy [§ 2 písm. h) ZDP].  Daňovým výdavkom výdavok na dosiahnutie, 

zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaevidovaný v daňovej evidencii 

daňovníka zákon o dani z príjmov neustanovuje inak [§ 2 písm. i) ZDP]. Vo všeobecnosti je základom dane 

rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky  pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti 

zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období [§ 2 písm. j) ZDP]. Hoci zákon 

pri vymedzení daňovej evidencie používa pojem "príjem" a nie "zdaniteľný príjem", zo znenia základných 

pojmov možno odvodiť, že v daňovej evidencii sa zapisujú len zdaniteľné príjmy, pretože  príjmy, ktoré nie sú 

predmetom dane alebo sú od dane oslobodené nemajú vplyv na základ dane. 

 

Zápisy v evidencii o príjmoch a výdavkoch 

 

V evidencii príjmov a výdavkov sa zapisujú všetky zdaniteľné príjmy a daňové výdavky 

 - finančné operácie (hotovosť i banka), ktoré ovplyvňujú základ dane, pričom sa uplatňujú všeobecné 

ustanovenia o zisťovaní základu dane (§ 17 ZDP), ustanovenia o daňových výdavkoch (§ 19 a 21 ZDP), 

ustanovenia o odpisoch hmotného a nehmotného majetku a jeho technickom zhodnotení (§ 22 - 29 ZDP),  

- nepeňažné príjmy napríklad u prenajímateľa výdavky vynaložené nájomcom na technické 

zhodnotenie a opravy prenajatej veci (§ 17 ods. 20 a 21 ZDP),  

- prípady, ktoré nie sú finančnými operáciami v bežnom zdaňovacom období, ale ovplyvňujú v tomto 

období základ dane; sú to najmä odpisy a zostatková cena hmotného a nehmotného majetku [§ 19 ods. 3 písm. 

a) - d) ZDP], úpravy základu dane v súvislosti s postúpením pohľadávok (§ 17 ods. 12 ZDP),  zúčtovanie dotácií 

[§ 17 ods. 3 písm. h) ZDP], 

- storná výdavkov, ktoré boli evidované ako daňové výdavky, ale neboli vynaložené na dosiahnutie, 

zabezpečenie a udržanie príjmov, napríklad výdavky na zásoby použité na osobnú spotrebu daňovníka [§ 21 

ods. 1 písm. i) ZDP] výdavky na zásoby, ktoré ubudli v dôsledku zavinenej škody [§ 21 ods. 2 písm. e) ZDP], 
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výdavky na prevádzku motorového vozidla a spotrebu pohonných látok vo výške podielu najazdených 

kilometrov za súkromnými účelmi (§ 21 ods. 1 ZDP). 

 

Zápisy v evidencii príjmov a výdavkov sú rovnaké ako v daňovo - analytickej časti peňažného denníka, 

vedeného v sústave jednoduchého účtovníctva vrátane uzávierkových účtovných operácií.    

 

Doklady 

 

Zákon ukladá daňovníkom, ktorí vedú daňovú evidenciu zbierať a uchovávať prijaté a vydané doklady, ktoré 

spĺňajú náležitosti účtovných dokladov. Obsah účtovného dokladu upravuje zákon o účtovníctve (§ 10 ZOÚ), 

podľa ktorého účtovný doklad musí obsahovať  

a) slovné a číselné označenie  účtovného dokladu,  
b) obsah účtovného prípadu a označenie  jeho účastníkov,  
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene  za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,  
d) dátum vyhotovenia  účtovného dokladu,  
e) dátum uskutočnenia účtovného  prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,  
f) podpisový  záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej  jednotke a podpisový záznam osoby 
zodpovednej za jeho zaúčtovanie.  
 
Zákon o účtovníctve ďalej ustanovuje, že účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný  doklad bez 
zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá  sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah 
každého  jednotlivého účtovného prípadu zrozumiteľným spôsobom. Z toho vyplýva, že účtovný doklad je 
dokument, ktorý vyhotovuje subjekt, ktorý účtovníctvo vedie. Externé doklady, vyhotovené partnermi 
podnikateľa (napr. prijaté faktúry, výpisy z bankových účtov) alebo vyhotovené pre partnerov (napr. odoslané 
faktúry, potvrdenky o prijatí hotovosti), prípadne interné doklady, ktoré operáciu podrobnejšie popisujú (napr. 
výpočet odpisov, výkazy osobnej spotreby vlastníka) sa k účtovným dokladom pripájajú ako sprievodné 
doklady. Ustanovenie o dokladaní položiek daňovej evidencie [§ 6 ods. 14 písm. a) ZDP] treba chápať tak, že 
daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu musí záznamy dokladať rovnako, ako keby viedol účtovníctvo. 
 
Zákon o dani z príjmoch obsahuje ustanovenie o dokladoch len v súvislosti s evidenciou o príjmoch a daňových 
výdavkoch. Možno však odporúčať, aby si daňovník uchovával aj doklady k operáciám, ktoré sa týkajú stavov a 
pohybov ostatných zložiek majetku. Napríklad bez dokladov o nadobudnutí hmotného majetku by mal problémy 
s preukazovaním uplatnených odpisov, bez dokladov o obstaraní zásob by mal problémy s preukazovaním 
mimoriadnych úbytkov a pod.   Okrem toho platí ustanovenie zákona o správe daní o poplatkov, že daňový 
subjekt pri daňovej kontrole je povinný predkladať  účtovné a iné doklady, ktoré preukazujú všetky hospodárske 
operácie  a účtovné prípady v písomnej forme [§ 15 ods. 6 písm. c) zákona SNR č. 511/1991 Zb.]. 
  

Evidencia o hmotnom a nehmotnom majetku 

 

Predmetom evidencie je hmotný a nehmotný majetok vymedzený zákonom o dani z príjmov (§ 22 ZDP). 

Evidencia musí obsahovať údaje, potrebné pre určenie daňových odpisov a zostatkovej ceny, ktorá  je daňovým 

výdavkom v prípade niektorých úbytkov (predaj, likvidácia, nezavinené škody). Za tým účelom treba osobitne 

evidovať každý objekt, ktorý má charakter hmotného a nehmotného majetku. O jednotlivých objektoch sa 

eviduje okrem názvu a popisu dátum obstarania a uvedenia do používania, vstupná cena, odpisová skupina, 

spôsob odpisovania a odpisová sadzba,  zostatková cena, dátum a dôvod vyradenia.. Evidencia hmotného a 

nehmotného majetku je obdobou knihy dlhodobého majetku v sústave jednoduchého účtovníctva (§ 6 PJÚ) 

alebo analytickej evidencie dlhodobého majetku v sústave podvojného účtovníctva (§ 42 ods. 2 PPÚ) s tým, že 

pri daňovej evidencii sa neevidujú účtovné odpisy, ktoré z hľadiska dane z príjmov nemajú význam. 

 

Evidencia o zásobách 

 

Predmetom evidencie je hmotný majetok, ktorý neplní kritériá dlhodobého majetku (materiál, výrobky, tovar, 

zvieratá). ZDP neobsahuje ustanovenia o vymedzení pojmu "zásoby", ani o ich oceňovaní. V praxi sa v tomto 

smere akceptujú ustanovenia účtovných predpisov (§ 11 PJÚ, § 22 a § 43 - 45 PPÚ). Podrobnosť členenia podľa 

jednotlivých druhov zásob určuje (rovnako ako v účtovníctve) daňovník. Daňová evidencia musí byť vedená 

tak, aby umožnila zistiť údaje o zásobách, rozhodujúce pre daň z príjmov. Pre daň z príjmov je významný údaj o 

stave zásob pri skočení činnosti [§ 17 ods. 8 písm. a) ZDP] a pri prechode z daňovej evidencie na podvojné 
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účtovníctvo (usmernenie č. MF/11087/2009-721). Ďalej sú pre daň z príjmov rozhodujúce údaje o 

mimoriadnych úbytkoch zásob, ktorých dôsledkom je povinnosť daňovníka  znížiť už evidované daňové 

výdavky na ich obstaranie (osobná spotreba, dary, zavinené škody). Evidencia zásob je obdobou knihy zásob v 

sústave jednoduchého účtovníctva (§ 6 ods. 8 PJÚ) alebo analytickej evidencie zásob v sústave podvojného 

účtovníctva (§ 45 PPÚ). 

 

Evidencia o pohľadávkach a záväzkoch 

 

ZDP neobsahuje ustanovenia o vymedzení pojmov "pohľadávky" a "záväzky". Akceptuje sa chápanie týchto 

pojmov používané v účtovných predpisoch. Pre ocenenie pohľadávok rozlišuje zákon o dani z príjmov  

menovitú hodnotu pohľadávky (ak je daňovník prvým veriteľom) a obstarávaciu cenu pohľadávky (ak bola 

nadobudnutá postúpením). Pre daň z príjmov je významný údaj o stave pohľadávok a záväzkov pri skončení 

činnosti [§ 17 ods. 8 písm. a) ZDP] a pri prechode z daňovej evidencie na podvojné účtovníctvo  (usmernenie č. 

MF/11087/2009-721). Ďalej sú pre daň z príjmov rozhodujúce údaje o mimoriadnych pohyboch pohľadávok a 

záväzkov,  ktorých dôsledkom je povinnosť daňovníka upraviť základ dane [najmä postúpenie pohľadávky - § 

19 ods. 3 písm. h) ZDP, nevymožiteľnosť pohľadávky - § 19 ods. 2 písm. h) ZDP, odpustenie dlhu § 6 ods. 5 

písm. d) ZDP]. Pohľadávky a záväzky sa evidujú podľa jednotlivých prípadov s údajmi o dlžníkovi, resp. 

veriteľovi, splatnosti, dátume a spôsobe vzniku a vyrovnania. Evidencia o pohľadávkach a záväzkoch je 

obdobou knihy pohľadávok a záväzkov v sústave jednoduchého účtovníctva (§ 5 PJÚ)  alebo analytickej 

evidencie zúčtovacích vzťahov v sústave podvojného účtovníctva (§ 48 ods. 2 PPÚ). 

 

Ing. Tatjana Pecháčová 

24.5.2010 


