
Poskytovanie peňažných a nepeňažných plnení z účtovného pohľadu 

Materiál k semináru Ing. M Brnová  

 

1.      Účtovanie dane z príjmov z peňažného plnenia 

 

V súlade so znením § 43 ods. 4 ZDP základom dane z príjmov (ďalej len „daň“)  pre daň 

vyberanú zrážkou pri peňažných príjmoch uvedených v § 43 ods. 3 písm. o) ZDP je iba 

príjem neznížený o výdavky, tzv. hrubý príjem. 

 

V zmysle § 43 ods. 10 ZDP je zrážku dane povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, 

poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Zároveň v súlade s § 43 ods. 11 

ZDP je platiteľ dane povinný daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa 

každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa 

dane neurčí inak. Z uvedeného vyplýva, že z peňažného plnenia daň zrazí a odvedie 

držiteľ, ktorý peňažné plnenie vyplatil.  

 

V súvislosti s daňou vyberanej zrážkou z peňažného plnenia účtuje: 

−        držiteľ o záväzku odviesť daň zrazenú z poskytnutého peňažného plnenia, a to 
v prospech účtu 342 – Ostatné priame dane a odvode dane na ťarchu účtu 342 – 
Ostatné priame dane.  
 
V zmysle § 43 ods. 6 ZDP sa daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa 
daň vyberá zrážkou, považuje v tomto prípade za splnenú riadnym vykonaním zrážky 
dane. Preto je potrebné účet 342 – Ostatné priame dane analyticky členiť, že ide 
o daň vysporiadanú. 
 
Pozn. V zmysle § 52 ods. 3 postupov účtovania v PÚ sa na účte 342 – Ostatné priame dane 
účtuje daň z príjmov, ktorá sa odvádza daňovému úradu účtovnou jednotkou ako platiteľom 
dane z príjmov vybraná od daňovníka alebo zrazená daňovníkovi dane z príjmov, napríklad 
zamestnancom. Keďže je daňovník – zamestnanec uvedený príkladom, je možné podľa tohto 
ustanovenia postupovať aj prípade, ak daňovníkom, ktorému bola daň z príjmov zrazená,  je 
príjemca peňažného plnenia v zmysle § 43 ods. 3 písm. o) ZDP.  

 

−        príjemca o splatnej dani z prijatého peňažného plnenia na ťarchu účtu 591 – Splatná 
daň z príjmov, ktorá je vysporiadaná. 
 
Rovnako ako u držiteľa je potrebné analyticky členiť účet 342 – Ostatné priame dane, 
je potrebné aj u príjemcu peňažného plnenia analyticky členiť účet 591 – Splatná daň 
z príjmov. 

 

Príklad: 

Farmaceutická spoločnosť uhradila poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti - nemocnici 

faktúru za nájomné za priestor poskytnutý pre seminár svojich zamestnancov v hodnote 1200 

€. V zmysle ZDP uvedené plnenie podlieha dani vyberanej zrážkou. Pri peňažnom plnení, ak 

je faktúra vystavená s DPH, zrážkovej dani podlieha suma úhrady bez DPH (prijímateľ je 

platiteľom DPH). 

 

 

 

 



Účtovný prípad Farmaceutická 

spoločnosť – držiteľ 

Lekár – príjemca 

Suma MD D Suma MD D 

1.       Deň poskytnutia služby (faktúra za 
nájomné) 

    a) cena bez DPH 

    b) DPH 

    c) cena spolu 

 

1 000 € 

   200 € 

1 200 € 

 

518 

343 

 

 

 

321 

 

1 000 € 

   200 € 

1 200 € 

 

 

 

311 

 

602 

343 

2.       úhrada/ inkaso faktúry za nájomné 
a zároveň účtovanie zrazenej dane 

a)       záväzok odviezť daň/splatná daň 
b)       úhrada/inkaso faktúry 

 

 

190 € 

1010 € 

 

 

321 

321 

 

 

342A* 

221 

 

 

190 € 

1010 € 

 

 

591A** 

221 

 

 

311 

311 

3. odvod dane 190 € 341 221 - - - 

* 342A – Ostatné priame dane – vysporiadaná 

**591A – Splatná daň z príjmov - vysporiadaná 

 

Ak by lekár – príjemca peňažného plnenia účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, 

postup by bol nasledovný: 

 

Účtovný prípad Lekár – príjemca 

Suma  

1.       Deň poskytnutia služby (faktúra za . 
nájomné) 

    a) cena bez DPH 

    b) DPH 

    c) cena spolu 

 

 

1 000 € 

   200 € 

1 200 € 

Kniha pohľadávok: 

Vznik pohľadávky voči farmaceutickej 

spoločnosti vo výške 1 200 €, z toho 200 € 

DPH 

2.       inkaso faktúry za nájomné a zároveň 
účtovanie zrazenej dane 

a) splatná daň 

b) inkaso faktúry 

 

 

190 € 

1010 € 

Pomocná kniha – evidencia zrazenej dane: 
daň zrazená a vysporiadaná 190 € 

 

Kniha pohľadávok: 

Zníženie pohľadávky o zrazenú daň vo výške 

190 € a zároveň zánik zostatku pohľadávky 

vo výške 1 010 €. 

 

Peňažný denník: 

Príjem na bankový účet v členení príjem 

neovplyvňujúci základ dane z príjmov.* 

*Podľa § 17 ods. 3 písm. a) ZDP do základu dane z príjmov sa nezahŕňa príjem, pri ktorom 

vybraním dane zrážkou podľa § 43 ods. 6 je splnená daňová povinnosť, preto sa tento príjem 

účtuje ako príjem neovplyvňujúci základ dane z príjmov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.      Účtovanie dane z nepeňažného plnenia 

 

Podľa § 43 ods. 17 ZDP platiteľom dane z nepeňažných plnení uvedených v § 43 ods. 3 písm. 

o) ZDP je príjemca nepeňažného plnenia,  tzn. daň z nepeňažného plnenia odvádza 

príjemca, ktorý ho prijal od držiteľa. Platiteľ dane je povinný daň z nepeňažného plnenia 

odviesť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v 

ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté, zároveň je správcovi dane povinný predložiť 

oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia na tlačive, 

ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, a ktorý je zverejnený na webovom sídle 

Finančného riaditeľstva SR. 

 

V súvislosti s daňou z nepeňažného plnenia účtuje len príjemca, a to o záväzku odviesť daň 

zrazenú z poskytnutého nepeňažného plnenia, a to v prospech účtu 341 – Daň z príjmov so 

súvzťažným zápisom a na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov a o odvode dane na ťarchu 

účtu 341 – Daň z príjmov.  

 

Držiteľ o  dani z nepeňažného plnenia neúčtuje. 

 

Nepeňažné plnenie môže byť poskytnuté vo forme majetku alebo služby,  o ktorom 

nadobúdateľ účtuje ako o bezodplatnom nadobudnutí majetku alebo služby, pričom 

nepeňažné plnenie bolo poskytnuté bezodplatne.  

 

Príklad: 

Farmaceutická spoločnosť poskytne lekárovi účtujúcemu v sústave podvojného účtovníctva 

vzorky liekov takto:  maximálne 2 kusy, najmenšie balenia, najmenšej sily jedného voľno 

predajného lieku za rok. Tieto vzorky liekov použije pre pacienta, čo držiteľovi svojím 

podpisom pri preberaní vzoriek aj prehlasuje. Vzorky majú na balení neodstrániteľné 

označenie bezplatná lekárska vzorka - nepredajná. Celková cena nepredajných vzoriek, ktoré 

lekár prevzal je v hodnote 600€. V zmysle ZDP sa jedná o nepeňažné plnenie, ktoré poskytla 

farmaceutická spoločnosť lekárovi, ktorý je oprávnený predpisovať lieky. Lekár ako príjemca 

nepeňažného plnenia je povinný  odviesť zrazenú daň z tohto  nepeňažného plnenia. 

Pozn. DPH pri bezodplatnom odovzdaní obchodných vzoriek sa v súlade s § 8 ods. 3 

ZDPH neuplatňuje. 
 

Účtovný prípad Výrobca 

zdravotníckej 

pomôcky–  držiteľ 

Stomatológ– príjemca 

Suma MD D Suma MD D 

1.       poskytnutie/prijatie nepeňažného 
plnenia, ktorým sú nepredajné vzorky 

 

 

500 € 

 

543 

 

112 

 

500 € 

 

112 

 

 

2.       záväzok odviesť daň - - - 95 € 591A** 341A* 

3.       odvod dane - - - 95 € 341A 221 

* 341A – Daň z príjmov – vysporiadaná 

**591A – Splatná daň z príjmov - vysporiadaná 

 

 

 

 



Ak by lekár – príjemca peňažného plnenia účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, 

postup by bol nasledovný: 

 

Účtovný prípad Lekár – príjemca 

Suma  

1.       Prijatie nepeňažného plnenia, 
ktorým sú nepredajné vzorky 

500 € Kniha zásob: 

Prírastok zásob 

2. záväzok zraziť a odviesť daň z príjmov  95 € 

 
Kniha záväzkov: 

Záväzok odviesť daň z príjmov  

3. odvod dane z príjmov vybranú zrážkou 95 € Kniha záväzkov: 

Zánik záväzku odviesť daň z príjmov 

 

Pomocná kniha – evidencia zrazenej dane: 
daň zrazená a vysporiadaná 190 € 

 

Peňažný denník: 

Výdavok neovplyvňujúci základ dane z 

príjmov 

 

 

Príklad: 

Lekár sa zúčastnil vedeckej konferencii organizovanej farmaceutickou spoločnosťou, pričom 

mu bolo poskytnuté bezplatné ubytovanie v hodnote 2 400 € (s DPH). V zmysle ZDP sa jedná 

o nepeňažné plnenie, ktoré poskytla farmaceutická spoločnosť lekárovi. Lekár ako príjemca 

nepeňažného plnenia je povinný  odviesť zrazenú daň z tohto  nepeňažného plnenia. 
 

Účtovný prípad Farmaceutická spoločnosť – 

držiteľ 

Lekár – príjemca 

Suma MD D  MD D 

1.     poskytnutie/prijatie 
nepeňažného plnenia, 
ktorým je služba  

 

 

2 400 € 

 

 

543A 

 

 

321 

   

2.     záväzok odviesť daň - - - 456 € 591A** 341A* 

3.     odvod dane - - - 456 € 341A 221 

* 341A – Daň z príjmov – vysporiadaná 

**591A – Splatná daň z príjmov - vysporiadaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ak by lekár – príjemca peňažného plnenia účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, 

postup by bol nasledovný: 

 

Účtovný prípad Lekár – príjemca 

Suma  

1. Prijatie nepeňažného plnenia, ktorým 

je služba  

2 400 € - 

2. záväzok zraziť a odviesť daň z príjmov 95 € Kniha záväzkov: 

Záväzok odviesť daň z príjmov 

3. odvod dane z príjmov vybranú zrážkou 95 € Kniha záväzkov: 

Zánik záväzku odviesť daň z príjmov 

 

Pomocná kniha – evidencia zrazenej dane: 
daň zrazená a vysporiadaná 190 € 

 

Peňažný denník: 

Výdavok neovplyvňujúci základ dane z 

príjmov 

 

 
 


