
Stanovisko k § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov 
 
Podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za 
podmienok ustanovených v tomto zákone sú aj výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, 
prevádzkovanie a opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i), 
výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a), a to  
 
1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo 
2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného 
príjmu. 
 
 Zákon o dani z príjmov definuje daňový výdavok v ustanovení § 2 písm. i) ako výdavok (náklad) na 
dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve 
daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, pričom pri 
využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový 
výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie 
a udržanie zdaniteľných príjmov ak tento zákon neustanovuje inak.  
 
Legislatívna úprava § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov umožňuje uplatniť daňové výdavky súvisiace s 
obstarávaným majetkom daňovníkovi 
 
a) fyzickej osobe s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov 
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe - zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane 
 
1. v paušálnej výške 80 %, ak daňovník tento majetok využíva okrem podnikania aj na súkromné účely. 
Uvedené predpokladá splnenie základnej zásady pre možnosť uplatnenia daňového výdavku podľa § 2 písm. i) 
zákona o dani z príjmov (môže ísť len o majetok a s ním súvisiace výdavky, ktorý daňovníkovi skutočne slúži na 
dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov). Pri aplikácii tohto postupu daňovník ďalej 
nevylučuje výdavky v pomernej časti zodpovedajúcej využívaniu tohto majetku na súkromné účely.  
Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na osobnú potrebu majetok, pri obstarávaní ktorého si uvedeným 
spôsobom krátil daňové výdavky o 20 %, na strane zamestnanca nejde o zdaniteľný príjem.  
2. v preukázateľnej výške, t. j. podľa pomeru využívania daného majetku na podnikanie. Tento postup využije 
daňovník vtedy, ak vie preukázať, že majetok využíva na zabezpečovanie zdaniteľného príjmu vo väčšej miere 
ako 80 %. Spôsob preukazovania zostáva na daňovníkovi, zákon o dani z príjmov toto neupravuje (napr. interný 
predpis zamestnávateľa). Nie je nevyhnutné určovať preukázateľný pomer využívania za každý mesiac, ale 
zamestnávateľ môže počas zdaňovacieho obdobia vychádzať z priemerných podmienok rozhodujúcich na 
poskytovanie týchto plnení, pričom ich výška je určená na základe preukázateľnej kalkulácie skutočných 
výdavkov získanej za dlhšie sledovanú dobu (napr. 3 - 6 mesiacov). Rovnako aj v tomto prípade u zamestnanca 
nepeňažný príjem nevzniká. Alternatívne je možné ustanovenie § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov 
aplikovať aj na situáciu, ak zamestnávateľ daňovo uzná výdavok na obstaranie majetku vo výške 100 % a sumu 
skutočných (preukázateľných) výdavkov vynaložených na osobnú potrebu zamestnancovi zdaní v úhrne jeho 
zdaniteľných príjmov v mesiaci poskytnutia tohto plnenia v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov. Nepeňažný 
príjem sa ocení podľa § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov. 
 
 Ak ide o majetok, využívaný okrem podnikania aj na súkromné účely, ktorý daňovník zahrnie do daňových 
výdavkov jednorazovo pričom uplatní postup podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, v nasledujúcich 
obdobiach postupuje týmto spôsobom aj pri súvisiacich výdavkoch spojených s jeho prevádzkovaním, opravou a 
udržiavaním za predpokladu, že tento majetok daňovníkovi slúži predovšetkým na dosiahnutie, zabezpečenie a 
udržanie zdaniteľných príjmov. 
  Ak obstaraný majetok daňovník zahrnie do daňových výdavkov jednorazovo vo výške 100 % a 
vzhľadom na jeho výlučné podnikateľské účely v tomto zdaňovacom období nepostupuje podľa § 19 ods. 2   
písm. t) zákona o dani z príjmov, tak v prípade poskytnutia tohto majetku na osobnú potrebu zamestnancovi        
v nasledujúcich rokoch, zamestnancovi vzniká nepeňažný príjem. Pri určení ceny nepeňažného príjmu 
zamestnanca sa vychádza z ustanovenia § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov. 
 



Príklad: 
 
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi mobilný telefón na používanie aj na súkromné účely. Mesačne 
fakturovaný paušál hovorného je 50 eur. Po preskúmaní mesačného podrobného výpisu hovorov zamestnanca 
zamestnávateľ zistil, že zamestnanec súkromne pretelefonoval: 
           a) 40 %     b) 15 % 
 
Možnosti zamestnávateľa pri uplatnení do daňových výdavkov sú nasledovné: 
           a)                    b)             v Eur 

 Daňovo uznaný 
výdavok 

Nepeňažný príjem 
zamestnanca  40 % 

 Daňovo uznaný 
výdavok 

Nepeňažný príjem 
zamestnanca  15 % 

§ 19/ 1    50,00 100 % 20,00 40 %  50,00 100 % 7,50 15 % 

§ 19/ 2/ t/ 1 
 

40,00 
50,00 

80 % 
100 % 

nevzniká  40,00 
50,00 

80 % 
100 % 

nevzniká 

10,00 20 % 10,00 20 % 

§ 19/ 2/ t/ 2 
 

30,00 
50,00 

60 % 
100 % 

nevzniká  42,50 
50,00 

85 % 
100% 

nevzniká 

20,00 40 % 7,50 15 % 

 
Hlavným dôvodom zavedenia tejto legislatívnej úpravy bolo zníženie administratívnej náročnosti na strane 
daňovníka, ktorá vyplývala z dokazovania uznania do daňových výdavkov. 

 

 


