
 

Platba za obstaranie certifikátu v splátkach  
A) Zaúčtované náklady na získanie noriem a certifikátov s obstarávacou cenou vyššou ako 2400 

EUR sú daňovým výdavkom: 

- až po zaplatení, 
- rovnomerne počas doby ich platnosti najviac však 36 mesiacov,  
- vždy až počnúc mesiacom ich zaplatenia, 
- ak je obstarávacia cena platená postupne v splátkach, časovo sa rozlišuje každá splátka 

samostatne počnúc mesiacom zaplatenia až do uplynutia jeho platnosti certifikátu, najneskôr 
však do 36.mesiaca jeho platnosti, 

- ak je obstarávacia cena zaplatená až po uplynutí 36 mesiacov od jeho obstaranie, stáva sa 
daňovým výdavkom až pri jeho zaplatení (po uplynutí 36 mesiacov_.  

B) Zaúčtované náklady na získanie  noriem a certifikátov s obstarávacou cenou neprevyšujúcou 
2 400 EUR sú jednorazovým výdavkom, rovnako až po zaplatení.   

C) Zaúčtované náklady sa zahrnujú do základu dane rovnomerne, počnúc prvým mesiacom úhrady 
(napr. prvej splátky), avšak najskôr prvý mesiac platnosti normy/certifikátu. Posledným mesiacom 
rovnomerného zahrnovania zaúčtovaných nákladov do základu dane je posledný mesiac platnosti 
certifikátu, ale najneskôr 36. mesiac.  

 
 
Príklad 1: 
SRO „Alfa“ obstarala za sumu 36 000 EUR certifikát kvality výroby mäsových výrobkov, ktorý je platný 
36 mesiacov od 1.7.2015 do 30.6.2018. 
Obstarávacia cena bola uhradená 27.6.2015 v plnej sume 36 000 EUR  a časovo sa uplatní ako 
uznaný daňový výdavok rovnomerne počas 36 mesiacov nasledovne: 
 Rok Vplyv na základ dane  Uznaný daňový 

výdavok v EUR 

2015 36 000:36=1 000x6=6000 
36 000 – 6 000 = 30 000 pripočítateľná položka k základu dane v r.2015 

6 000 

2016 (36 000 : 36 = 1 000)x12= 12 000 12 000 

2017 (36 000 : 36 = 1 000)x12= 12 000 12 000 

2018 (36 000 : 36 = 1 000)x 6=    6 000 6 000 

Spolu: Náklady postupne uznané za daňový výdavok v rokoch 2015-2018 36 000 

 
 
Príklad 2: 
SRO „Alfa“ obstarala za sumu 36 000 EUR certifikát kvality výroby mäsových výrobkov, ktorý je platný 
36 mesiacov od 1.7.2015 do 30.6.2018. 
Obstarávacia cena bola uhradená v splátkach nasledovne: 
1. Splátka  27.6.2015 v sume 3 600 EUR 

Táto splátka sa časovo rozlíši len na účely daňové 36 mesiacov 

- júl  - december 2015; daňový výdavok roku 2015       =    600 EUR 
- január – december 2016; daňový výdavok roku 2016 = 1 200 EUR 
- január – december 2017; daňový výdavok roku 2017 = 1 200 EUR 
- január – jún 2018; daňový výdavok roku 2018            =    600 EUR 

2. Splátka 5.1.2016 v sume 30 000 EUR 
Táto splátka sa časovo rozlíši len na účely daňové 30 mesiacov: 

- január – december 2016; daňový výdavok roku 2016 = 12 000 EUR 
- január – december 2017; daňový výdavok roku 2017 = 12 000 EUR 
- január – jún 2018; daňový výdavok roku 2018            =   6 000 EUR 

3. Splátka  3.11.2017 v sume 2 400 EUR 
Táto splátka sa časovo rozlíši len na účely daňové 30 mesiacov: 

- september  – december 2017; daňový výdavok roku 2017  =    960 EUR 
- január – jún 2018; daňový výdavok roku 2018                     = 1 440 EUR  

 
 
 
 
 
 



 

 
Rok Vplyv na základ dane  

(rozloženie daňového výdavku počas rokov 2015 – 2018) 
Uznaný 
daňový 
výdavok  
v EUR 

2015 1. splátka 

(3 600:36=100) x 6 = 600 
3 000 EUR - pripočítateľná položka k základu dane v r.2015 (3 600- 600 = 3000) 

600 

2016 2. splátka  

(30 000 : 30 = 1 000) x 12 = 12 000 
18 000 EUR - pripočítateľná položka k základu dane r. 2016 (30 000- 12 000 = 18 000) 

z 1. splátky - daňový výdavok (100 x 12 = 1 200 EUR) 

12 000 
 
 

1 200 

2017 3. splátka  

(2 400 : 10 = 240) x 4 = 960 EUR 
1 440 EUR – pripočítateľná položka k základu dane v r. 2017 (2 400 – 960 = 1 440) 

z 1. splátky - daňový výdavok (100 x 12 = 1 200 EUR) 
z 2. splátky - daňový výdavok (1 000 x 12 = 12 000 EUR) 

960 
 
 

1 200 
12 000 

2018 z 1. splátky - daňový výdavok (100 x 6 =  600 EUR) 
z 2. splátky - daňový výdavok (1 000 x 12 = 6 000 EUR) 
z 3. splátky – daňový výdavok (  240 x 12 = 1 440 EUR) 

600 
6 000 
1 440 

Spolu: Uplatnené daňové výdavky počas rokov 2015 – 2018 36 000 

 


