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Príklady k odpisovaniu HM a NM  -   Ing.Zdenka Kováčová 
 
1. Spoločnosť postavila výrobnú halu a obstarávacou cenou  180 tis. Eur a  zaradila do užívania. 

Zeminu, z výkopových prác ponechala uskladnenú v priestoroch vlastného areálu a po 4 mesiacoch 
od uvedenia haly do užívania sa spoločnosť rozhodla túto zeminu odstrániť. Cena za jej vývoz bola 
50 tis. eur. Vývoz má byť realizovaný v rámci roka, v ktorom bola budova uvedená do užívania. Majú 
byť náklady spojené s vývozom zeminy účtované na účet 042, alebo je možné účtovať priamo do 
nákladov prostredníctvom účtu 518?  

V otázke spomínané výdavky na odvoz zeminy získanej pri obstarávaní nehnuteľnosti je potrebné považovať za 
tzv. technickú rekultiváciu,  ktorá zahŕňa náklady vynaložené na úpravu pozemku najmä: 

 terénne úpravy - presun zeminy, navezenie zeminy, zrovnanie povrchu pri určitých terénnych 
nerovnostiach územia, 

 odstránenie následkov vodnej erózie, 
 odstránenie následkov zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti (zvyškov stavebných materiálov), 
 odstránenie dočasných prístupových komunikácií, resp. ostatných dočasných objektov potrebných na 

vykonanie rekultivácie, 
 odstránenie následkov zdevastovania pozemkov dotknutých ťažbou alebo ukladaním odpadov. 

Podľa § 13 ods. 4 písm. e) postupov účtovania v podvojnom účtovníctve je technická rekultivácia, považovaná za 
súčasť obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ak tieto výdavky boli vynaložené v súvislosti 
s výstavbou novej nehnuteľnosti  a je potrebné takúto technickú rekultiváciu považovať za súčasť obstarávacej 
ceny nehnuteľnosti. 
 
2. Je súčasťou obstarávacej ceny motorového vozidla aj recyklačný a registračný poplatok?  Stretla 

som sa však s názorom, že tieto poplatky do obstarávacej ceny majetku (vozidla) nevstupujú.  
Obstarávaciu cenu definuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v ustanovení § 25 ods. 6 písm. a) ako cenu, za 
ktorú je majetok obstaraný vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.  
Cena, za ktorú je majetok obstaraný sa rozumie cena zaplatená dodávateľovi. Za náklady súvisiace s obstaraním 
dlhodobého hmotného majetku sa považujú vedľajšie obstarávacie náklady. Obstarávaný dlhodobý hmotný 
majetok vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním až do času uvedenia majetku do užívania sa účtuje v sústave 
podvojného účtovníctva na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Pod uvedením do užívania sa 
rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií majetku potrebných na jeho užívanie a tiež splnenie všetkých 
povinností stanovených osobitnými predpismi.  
V prípade obstarania nového motorového vozidla tieto povinnosti upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. cestný zákon a 
zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Medzi 
tieto podmienky patrí aj prihlásenie motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte a pridelenie 
evidenčného čísla vozidla. V podstate až po zabezpečení týchto povinností splňuje vozidlo podmienky na jeho 
užívanie v cestnej premávke v súlade so stanovenými predpismi. Keďže ide o výdavky, ktoré súvisia s 
obstaraním a uvedením motorového vozidla do užívania, takéto náklady sa považujú za súvisiace obstarávacie 
náklady, pretože vznikli do doby zaradenia majetku do používania aj keď súvisia s budúcim užívaním tohto 
majetku. 
 
3. V novembri 2012 si naša spoločnosť obstarala osobné motorové vozidlo na leasing, ale do 

používania ho zaradila až v roku 2013. Aké náklady si môžeme uplatniť v roku 2012. Môžeme si v roku 
2012 uplatniť v nákladoch leasingový úrok a poistné za mesiac november a december? Odpisy 
(účtovne aj daňovo) si môžeme uplatniť až od januára 2013? Je takýto postup správny?  

Pokiaľ bol predmet lízingu obstaraný v mesiaci november a k účtovnému odpisovaniu majetku sa pristúpi až v 
roku 2013, pričom odpisový plán bude stanovený tak, že odpisovanie do výšky vstupnej ceny bude ukončené 
počas doby prenájmu, potom: 

 v roku 2012 si do výdavkov uplatníte podľa splátkového kalendára zaúčtovaný lízingový úrok, ktorý bude 
v mesiaci december prípadne časovo rozlíšený a zaúčtované poistné, 

 v roku 2012 - keďže odpisy nebudú účtované - nemôžete si uplatniť žiadny daňový odpis, 
 po zaradení majetku do užívania a rozhodovania o začatí odpisovania je potrebné vychádzať aj z doby, 

na ktorú je uzatvorená lízingová zmluva. Ak táto trvá len 36 mesiacov, znamenalo by to, že za mesiace 
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november a december 2012 si spoločnosť nemôže uplatniť daňový odpis a tento už do daňových 
výdavkov ani nedostane, pretože musia byť splnené podmienky ZDP a to nasledovne: 

- doba nájmu a odpisovania musí byť najmenej 36 mesiacov, pričom daňové odpisy sú počas  
tejto doby rovnomerné. Výška účtovných odpisov je nezávislá od daňových a je ovplyvnená 
rozhodnutím účtovnej jednoty o predpokladanej dobe používania majetku,  

- aj pri obstaraní FP sa daňovník môže rozhodnúť pre odpisovanie hmotného majetku podľa § 27 
(rovnomerne) alebo § 28 (zrýchlene). 
 

4. Sme dopravná spoločnosť - MHD. Stravovanie zamestnancov máme zabezpečené v podnikovej 
jedálni. Kúpili sme mikrovlnku na ohrev stravy - obedov vodičov, ktorí sa nemôžu stravovať v čase 
vydávania obedov, pretože vtedy jazdia. Je mikrovlnka daňovým výdavkom a môžeme si odpočítať 
DPH?  

 Daňovým nákladom je podľa § 2 písm. i) ZDP výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 
príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.  
Daňovými výdavkami sú aj náklady na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na 
príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom., 
vrátane nákladov na  stravovanie zamestnancov podľa § 152 ods. 2 zákonníka práce.  
Výdavky na zakúpenie mikrovlnnej rúry súvisia so zabezpečením zákonnej povinnosti zamestnávateľa. Ak je teda 
mikrovlnná rúra zamestnancami používaná na ohrev stravy, jej obstaranie je možné daňovo uplatniť. 
Zamestnávateľ musí zabezpečiť teplé hlavné jedlo, pričom konkrétny spôsob zákon bližšie neurčuje. Z pohľadu 
DPH je odpočítanie dane možné, samozrejme za predpokladu splnenia podmienok ustanovených v § 49 a § 51 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 
 
5. Automobil a daňovo uznateľné výdavky SZČO 
- je rozhodujúce,  či automobil je alebo nie je zaradený v obchodnom majetku.  
Aké daňové výdavky si možno uplatniť pri automobile zahrnutom v obchodnom majetku /obstaraný 
kúpou alebo FP/?  

1. výdavky na spotrebované pohonný hmoty, 
2. technické zhodnotenie automobilu, 
3. odpis automobilu zo VC (pri FP zahrnuje aj poplatky za uzatvorenie zmluvy o FP a kúpnu cenu), 
4. opravy a údržby, 
5. daň z motorových vozidiel, 
6. poistné, 
7. iné prevádzkové výdavky - diaľničné nálepky, umytie automobilu, parkovné a iné. 

Aké daňové výdavky si môžete uplatniť pri automobile, ktoré nie je zahrnuté v obchodnom majetku?  
1. náhrady za spotrebované pohonné hmoty (podľa cien platných v čase ich nákupu a zároveň podľa § 7 

zákona o cestných náhradách má nárok na náhradu za každý 1 km jazdy), 
2. daň z motorových vozidiel, 
3. Výdavky súvisiace s používaním automobilu na pracovnú cestu (parkovné, diaľničné poplatky, ....), 
4. daň z motorových vozidiel. 

Aké daňové výdavky si môžete uplatniť pri prenajatom automobile?  
1. Výdavky na spotrebované pohonný hmoty, 
2. technické zhodnotenie prenajatého automobilu, ak je to medzi účastníkmi zmluvne dohodnuté, 
3. nájomné, 
4. iné prevádzkové výdavky súvisiace s používaním automobilu (parkovné, diaľničné poplatky), 
5. daň z motorových vozidiel, ak je platená nájomcom, resp. vypožičiavateľom. 

 
 
6. Preradenie nehnuteľnosti z osobného užívania na podnikateľské účely 
Ste vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú ste: 

- obstarali kúpou, 
- nadobudli dedením,  
- darovaním alebo počas existencie manželstva do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
- alebo  vlastnou výstavbou)?  
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ZDP špecificky definuje čo je „obchodný majetok“ fyzickej osoby - a to práve na účely odlíšenia formy využívania 
toho istého majetku fyzickej osoby. Fyzická osoba, ktorá má vo vlastníctve napríklad nehnuteľnosť a túto 
nehnuteľnosť využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania, z inej samostatnej 
zárobkovej činnosti, príjmov z prenájmu a príjmov z použitia diela (príjmov podľa § 6 ZDP), za podmienky, že túto 
nehnuteľnosť účtuje alebo eviduje v príslušnej evidencii (daňová evidencia  -  § 6 ods. 14 ZDP - § 6 ods. 11 
ZDP), potom je takáto nehnuteľnosť obchodným majetkom, a to aj na účely uplatnenia daňových výdavkov.  
Ak ste ale neobstarali nehnuteľnosť za účelom podnikania, ale následné po niekoľkých rokoch od obstarania  
začnete vlastnú nehnuteľnosť používať na podnikanie, potom na základe vášho rozhodnutia môžete preradiť túto 
nehnuteľnosť z osobného užívania do obchodného majetku. 
Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že v žiadnom prípade nedochádza k zmene vlastníckych práv, ale len k 
zmene účelu použitia toho istého majetku na iné účely - z osobného používania na podnikateľské účely. Ďalší 
postup je v podstate rovnaký v prípade, ak ste účtovná jednotka alebo vediete daňovú evidenciu § 6/10. 
Ak ste účtovná jednotka, zaúčtujete v jednoduchom účtovníctve vlastnú nehnuteľnosť, ktorú ste preradili z 
osobného užívania do podnikania v pomocnej knihe dlhodobého majetku - zavediete pre túto nehnuteľnosť 
inventárnu kartu. Ak vediete daňovú evidenciu, zaradíte nehnuteľnosť do evidencie, čo znamená, že urobíte 
podobný krok, ako je zavedenie inventárnej karty v účtovníctve, pričom forma nie je dôležitá (napr. na papieri, v 
zošite, v excelovskej tabuľke), obsah údajov však musí byť obdobný ako pri inventárnej karte. 
Potrebné je uviesť: 

 názov a popis nehnuteľnosti, 
 dátum zaradenia do podnikania a 
 ďalšie údaje potrebné na účely odpisovania. 

Na uplatnenie výdavkov vo forme odpisov je najpodstatnejšie správne určiť vstupnú cenu nehnuteľnosti (okrem 
pozemkov, ktoré sa neodpisujú) - a to podľa formy obstarania, čiže podľa toho, či ste nehnuteľnosť kúpili, 
zhotovili vlastnou výstavbou, zdedili alebo dostali darom. Formu nadobudnutia nehnuteľnosti a jej vlastníctvo je 
potrebné vedieť preukázať, preto príslušný doklad si starostlivo uchovajte v účtovníctve alebo v evidencii. Na 
účely odpisovania je potrebné určiť odpisovú skupinu - budovy majú odpisovú skupinu č. 4, čo znamená, že sa 
odpisujú 20 rokov s prípadnými výnimkami (komponentné odpisovanie) a potrebné je zvoliť si metódu 
odpisovania (rovnomerné alebo zrýchlené odpisovanie), ktorá sa už potom nemôže meniť. 
Špecifiká, ktoré platia v tomto prípade: 

1. Nehnuteľnosť sa bude odpisovať ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej podľa 
§ 25 ods. 1 písm. d) ZDP. Vstupnou cenou je: 

 - obstarávacia cena - ak ste nehnuteľnosť nadobudli kúpou, 
 - suma vo výške vlastných nákladov - ak ste nehnuteľnosť vytvorili vlastnou činnosťou resp. 

dodávateľským spôsobom, ale len v sume, ktorú viete preukázať, 
 - reprodukčná obstarávacia cena - cena ku dňu nadobudnutia nehnuteľnosti, ak ste ju 

nadobudli dedením (cena z osvedčenia o dedičstve) alebo darom (cena zo znaleckého 
posudku ku dňu darovania, ak by ju darca v deň darovania mal oslobodenú o dane v prípade 
predaja alebo obstarávacia cena zistená u darcu, ak by ju darca v deň darovania nemal 
oslobodenú od dane v prípade predaja). 

2. Za roky nevyužívania nehnuteľnosti na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy nemôžu uplatniť, čo 
znamená, že v žiadnom prípade sa nemôže do daňových výdavkov uplatniť vstupná cena v plnej výške. 

3. Ak by sa nehnuteľnosť používala aj na súkromné účely, odpisy a aj ďalšie výdavky by sa mohli uplatniť 
len v pomernej časti. 

4. Ak by chceli obaja manželia začať používať na podnikanie nehnuteľnosť, ktorá je v bezpodielovom 
spoluvlastníctve, zahrnie nehnuteľnosť do obchodného majetku jeden z manželov a výdavky si rozdelia 
v pomere, v akom ju využívajú pri svojej činnosti. 

Dôsledkom zaradenia nehnuteľnosti do obchodného majetku je to, že v prípade jej predaja by príjem nebol 
oslobodený. Príjem z predaja by mohol byť oslobodený len v situácii, ak by bola nehnuteľnosť vyradená z 
obchodného majetku a uplynulo by aspoň päť rokov od posledného dňa, v ktorom bola táto nehnuteľnosť 
účtovaná v účtovníctve alebo uvádzaná v evidencii. Výdavkom by bola v tomto prípade zostatková cena, čo je 
rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovou výškou odpisov zahrnutých do daňových výdavkov. Vyradenie majetku 
z podnikania do osobného užívania je teda potrebné tiež účtovať v pomocnej knihe dlhodobého majetku alebo v 
daňovej evidencii. 
Podobný postup platí i v prípade zaradenia nehnuteľnosti do obchodného majetku, ak občan (nepodnikateľ) 
prenajíma nehnuteľnosť a rozhodne sa uplatňovať daňové odpisy a ďalšie výdavky spojené s dosiahnutím, 
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zabezpečením a udržaním príjmov z prenájmu a vedie príslušnú evidenciu alebo využije ako formu evidencie 
účtovníctvo. 

 

7. Je možné na základe meniacich sa podmienok prehodnotiť odpisový plán a upraviť 
zostatkovú dobu odpisovania alebo sadzby odpisovania? 

Naša spoločnosť nakúpila nakladacie linky za účelom výroby pre elektrotechnickú firmu. Táto firma z 
dôvodu lacnejšej pracovnej sily odišla podnikať do Rumunska. Nám ostal tento nakúpený strojný park 
nevyužitý na 100 %. Na týchto linkách pracujeme aj pre iného odberateľa a využívame tieto stroje cca na 
30 % oproti plánu, keď mali pracovať v trojzmennej prevádzke. Môžeme si z toho dôvodu upraviť 
odpisový plán tak, že predĺžime dobu odpisovania (účtovné odpisy)?  
Účtovné odpisy vyjadrujú postupné opotrebenie majetku, najmä predpokladanú dobu použiteľnosti (životnosti) 
majetku na základe konkrétnych podmienok podnikateľa. Majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v 
účtovníctve. Účtovná jednotka si pritom sama určí dobu odpisovania a sadzby účtovných odpisov. 
Na základe § 20 ods. 5 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 PUP a na základe meniacich sa podmienok je možné 
prehodnotiť odpisový plán a upraviť zostatkovú dobu odpisovania alebo sadzby odpisovania. Takúto zmenu je 
však možné realizovať len v kontexte s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého musí 
účtovná jednotka používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. Ak účtovná 
jednotka zmení doterajšie účtovné zásady a účtovné metódy, je povinná nové účtovné zásady a účtovné metódy 
používať od prvého dňa účtovného obdobia, v ktorom došlo k zmene. O zmene účtovných zásad a metód je 
povinná informovať používateľov v účtovnej závierke - v poznámkach. 
 
 

8. Je poplatok za pripojenie kotolne do distribučnej siete súčasťou investície? 
V súvislosti s rekonštrukciou kotolne sme žiadali o pripojenie do distribučnej sústavy, za čo sme uhradili 
pripojovací poplatok. Je tento pripojovací poplatok súčasťou investícií alebo náklad?  
Podľa § 35 ods. 1 Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 – PUP  sa na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do 
užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Podľa písm. e) spomínaného ustanovenia konkrétne aj 
na úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo 
požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako i úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku 
rozvodného zariadenia. 
Z uvedeného je zrejmé, že v otázke spomínaný poplatok za pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu 
alebo požadovanej dodávky plynu, tepla alebo vody, týkajúcej sa prevádzky predmetnej kotolne, bude súčasťou 
investície. 
 

9. Určenie stavebnej a technologickej časti stavby (budovy) pri jej zaraďovaní a odpisovaní 
Naša spoločnosť vlastní výrobný areál, ktorý sa skladá z viacerých budov. Jednou z týchto budov je aj 
kotolňa, ktorá vykuruje celý tento areál. Sú v nej umiestnené kotly na tuhé palivo - uhlie. V roku 2014 
spoločnosť plánuje zateplenie všetkých budov vrátane kotolne. Za tým účelom bol vykonaný aj 
energetický audit. Plánujeme vymeniť všetky vykurovacie rozvody v kotolni, pretože budeme vymieňať aj 
oba súčasné kotly. Nové kotly budú na pevné palivo, v ktorých sa bude môcť spaľovať uhlie, drevená 
štiepka aj pelety. Ako máme zaradiť nové kotly? Ako samostatný DHM do 2. odpisovej skupiny? Ako 
máme zaradiť nové energetické rozvody a zateplenie budovy? Budú zaradené ako jej technické 
zhodnotenie?  
Aj v tomto prípade je potrebné vychádzať z pokynu MF SR č. 3400/1998-62 uverejnenom vo FS 3/1998. 
Z tohto pokynu vyplýva, že súčasťou stavby je všetko, čo k nej podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie 
patrí, tiež aj vykonané technické zhodnotenie. Súčasťou stavby je aj zariadenie tvoriace technické vybavenie 
stavby, ktoré zabezpečuje jej prevádzkovú funkciu alebo účel, na ktorý bola stavba zhotovená. Toto zariadenie je 
súčasťou stavby od jej pevného zabudovania do stavby. 
Všetky výrobné zariadenia voľne umiestnené v stavbách alebo aj pevne spojené so stavbou, ktoré slúžia na 
zabezpečenie technologického procesu, sú samostatnými hnuteľnými vecami odpisovanými samostatne. 
V článku I bod 2 predmetného pokynu sú uvedené príklady výrobných zariadení, ktoré sú samostatnými 
technologickými zariadeniami. Tieto sú aj v zmysle § 22 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. 
n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) samostatnými hnuteľnými vecami, resp. súbormi hnuteľných vecí 
odpisovanými oddelene od stavieb podľa § 27, resp. § 28 zákona i napriek ich pevnému spojeniu so stavbou. 
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Medzi takéto zariadenie patria aj zariadenia na výrobu, transformáciu a dopravu tepelnej energie v priemysle 
určené na priemyslovú výrobu tepla vrátane poľnohospodárstva a zariadení lokálnych kotolní v obytných 
nájomných domoch. 
V prípade zateplenia budov ide o vykonané technické zhodnotenie budov, čo vyplýva z § 29 ods. 4 zákona o dani 
z príjmov, pretože takouto vykonanou opravou sa zmenia technické parametre budovy. 
V prípade výmeny kotlov a vykurovacích rozvodov v kotolni z toho dôvodu, že sa vymenia kotly, ktoré predtým 
spaľovali iba tuhé palivo za nové, v ktorých sa môže spaľovať uhlie, drevená štiepka a pelety, ide rozšírenie 
použiteľnosti tohto hmotného majetku o také možnosti, ktoré pôvodný majetok nemal, čo sa považuje za 
modernizáciu zariadenia podľa § 29 ods. 5 zákona o dani z príjmov. V tejto súvislosti aj výmena rozvodov súvisí 
s výmenou kotlov a je súčasťou modernizácie technologického zariadenia. 
Pri zaraďovaní kotlov a výmeny rozvodov postupujete podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov a tieto zariadenia zaradíte do položky 2-6 klasifikácie produkcie 25.21 Radiátory a kotly ústredného 
kúrenia. 
 
 

10. Údržba a update systému zahraničným dodávateľom 

Pred niekoľkými rokmi naša spoločnosť zakúpila licenciu istého systému od českého 
dodávateľa. Následne sme uzatvorili s tým istým dodávateľom zmluvu na servisnú službu k tejto 
licencii, ktorá spočíva v údržbe a update systému. Cena služby je stanovená paušálnou sumou, 
ktorú nám česká spoločnosť fakturuje polročne. Sme povinný z úhrady vykonať zrážkovú daň?  
Podľa obsahu otázky vyplýva, že ide o uzatvorenie novej zmluvy o poskytnutí služieb zo strany zahraničného 
dodávateľa na údržbu systému. V tomto prípade sa nejde o poskytnutie licencie na základe licenčnej zmluvy, ale 
o poskytnutie služieb, na základe ktorých dodávateľ vykoná služby pre svojho odberateľa, ktorý používa licenciu. 
Aj keď údržba takéhoto systému (licencie) si môže vyžadovať použitie špecifických vedomostí, zručností a 
odborných znalostí zamestnancov dodávateľa, v tomto prípade sa však ale nejde o prevod týchto vedomostí, 
zručností a znalostí na druhú stranu. 
Oceňovanie služieb je zvyčajne spojené s úhradou nákladov spojených s poskytnutím služby a prítomnosťou 
odborníkov poskytovateľa služby. Tieto platby predstavujú všeobecne úhrady za služby, ktoré sú v súlade s 
článkom 7 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR č. 238/2003 Z. z. zdaniteľné na území SR len 
v prípade, že vznikne tzv. stála prevádzkareň českého partnera na území SR podľa ustanovenia § 16 ods. 2 
zákona o dani z príjmov, čo pri takomto konkrétnom spôsobe poskytovania služieb nie je predpoklad na vznik 
stálej prevádzkarne. V prípade, že tieto podmienky nie sú splnené, pri úhrade za vykonané služby nevzniká 

povinnosť aplikovať daň zrážkou podľa § 43 ZDP. 
 
 

11. Kolky za prepis motorového vozidla po jeho kúpe, doplnenie povinnej výbavy vozidla, výmena 
okien a brány na stavebnej dielni a daňovo uznané výdavky 

Kúpili sme osobné motorové vozidlo, platili sme v hotovosti, vozidlo je odpisované 4 roky. Môžeme 
výdavky na kolky za prepis auta dať priamo do nákladov? Tiež sme kúpili lekárničku a bezpečnostnú 
vestu (ešte pred dátumom prepisu auta) ako zaúčtovať? Na budove - stavebnej dielni, ktorá je už 
odpisovaná chce SZČO vymeniť drevené okná za plastové a starú bránu za novú. Táto výmena neprevýši 
sumu 1 700 EUR, v tomto roku už nebudú vyššie náklady, tzn. za celý rok 2023 1 700 EUR. Môže to ísť 
priamo do nákladov?  
Pre posúdenie skutočnosti, či kolky za prepis auta po jeho kúpe a výdavky vynaložené na zabezpečenie vozidla 
povinnou výbavou (napr. lekárnička, bezpečnostná vesta) môžu ísť priamo do daňových výdavkov alebo vstupujú 
do obstarávacej ceny motorového vozidla, je rozhodujúcou skutočnosťou to, či boli takéto výdavky vynaložené: 

 do momentu uvedenia obstaraného motorového vozidla do užívania, alebo 
 po jeho uvedení do užívania. 

Uvedením automobilu do užívania sa rozumieme zabezpečenie všetkých technických funkcií potrebných k jeho 
užívaniu a splnenie povinností vyplývajúcich z príslušných osobitných predpisov. 
Do používania je možné zaradiť motorové vozidlo už v čase, kedy má na nevyhnutne potrebný čas pridelenú 
tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom podľa podmienok uvedených v zákone č. 9/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Daňové výdavky vynaložené do momentu uvedenia motorového vozidla do užívania sú výdavkami 
súvisiacimi s jeho obstaraním a zvyšujú obstarávaciu cenu vozidla. 
Výdavky súvisiace s motorovým vozidlom po jeho uvedení do užívania sa posudzujú z pohľadu účelu ich 
vynaloženia a sú daňovými výdavkami v príslušnom zdaňovacom období, resp. v prípade technického 
zhodnotenia zvyšujú vstupnú alebo zostatkovú cenu motorového vozidla (podľa zvoleného spôsobu 
odpisovania). 
Výdavky súvisiace s obstaraním motorového vozidla, so zachovaním dobrého technického stavu vozidla, so 
zabezpečením opakovaných technických a emisných kontrol podľa osobitných predpisov a výdavky vynaložené 
na dopĺňanie vozidla povinnou výbavou sú daňovými výdavkami v prípade, ak: 

 sú preukázateľne vynaložené daňovníkom, 
 motorové vozidlo je zaradené do obchodného majetku fyzickej osoby, t. j. daňovník o ňom účtuje v 

jednoduchom alebo v podvojnom účtovníctve alebo ho eviduje v príslušnej evidencii (daňová evidencia 
alebo evidencia pri prenájme nehnuteľností), 

 vozidlo má vo vlastníctve alebo ho obstaráva formou finančného prenájmu a 
 používa ho na dosahovanie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov z podnikania, z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti, príjmov z prenájmu nehnuteľností a príjmov z použitia diela alebo umeleckého 
výkonu. 

Čo je technické zhodnotenie na účely zákona o dani z príjmov je uvedené v § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov v z.n.p. Technickým zhodnotením nie sú výdavky (náklady) na opravy hmotného majetku. Pojem 
oprava je v účtovníctve definovaný ako odstránenie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia 
majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Nakoľko nie je možné 
vždy uviesť majetok do pôvodného (predchádzajúceho) stavu, lebo v súčasnosti už nie sú k dispozícii pôvodné 
materiály alebo ich použitie by už nebolo obvyklé, za opravu sa považuje aj uvedenie majetku do 
prevádzkyschopného stavu s použitím iných než pôvodných materiálov za podmienky, že nedôjde k zmene 
technických parametrov alebo k zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia. 
Ak teda k výmene okien a brány nedochádza v rámci vykonávaného celkového technického zhodnotenia 
budovy, pričom nedošlo ani k zmene ich rozmerov, k zmene v ich umiestnení a členení ani k zmene ich 
technických parametrov, zaúčtované výdavky sú priamo daňovými výdavkami pri splnení všeobecnej definície 
výdavku - čiže ak ide o výdavky, ktoré sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, sú 
preukázateľne vynaložené daňovníkom a sú zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo sú zaevidované v 
evidencii daňovníka (daňová evidencia alebo evidencia pri prenájme nehnuteľností 
 

12. Sú náklady na vecné ceny pre odberateľov (majúce charakter bonusov poskytnutých 
bezplatne podľa vopred dohodnutých podmienok) daňovo uznateľné? 

Naša spoločnosť na základe zmluvy poskytuje svojím odberateľom tzv. obratový bonus za splnenie 
stanoveného ročného obratu (formou dobropisu). Ak poskytneme odberateľovi ako „bonus“ napr. 
wellnes pobyt, pôjde o daňový náklad?  
Zákon č. 595/2003 ZDP v § 19 ods. 2 písm. k) určuje podmienky pre uznanie nákladov na reklamu bez 
prípadných limitujúcich, či iných obmedzujúcich ustanovení. Základnou zásadou pre uznanie týchto nákladov za 
daňové výdavky je ich súvislosť so zdaňovanými príjmami a vynaloženie za účelom prezentácie podnikateľskej 
činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného 
označenia výrobkov a iných práv a záväzkov. 
Náklady na poskytnutie výhier a prémií v reklamných, predajných a žrebovacích súťažiach prístupných verejnosti 
sú uznanými daňovými výdavkami daňovníka podľa citovaného znenia zákona o dani z príjmov. 
Ak však ide o náklady na vecné ceny pre odberateľov (zmluvných partnerov) majúce charakter bonusov  za 
odobrané množstvo tovaru poskytnutých bezplatne podľa vopred dohodnutých zmluvných podmienok, tieto je 
možné uznať za daňové výdavky len vo výške zaúčtovanej v účtovníctve daňovníka len v prípade, že daňovník 
preukáže súvislosť ich poskytnutia so zvýšením výnosov (tržieb), zvýšením obratu, resp. zvýšením zisku 
daňovníka - poskytovateľa bonusu. Poskytovanie welllnes pobytov však nesie v sebe charakter osobnej spotreby 
odberateľa a nemožno ho považovať za poskynutie bonusovej zľavy za odber t ovaru. 
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