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Zmeny spôsobu zisťovania základu dane podnikateľa 

=========================================== 

                                                                                                                                                                       

Spôsob uplatňovania a preukazovania  výdavkov môže daňovník meniť pri dodržaní 

podmienky, že pre určité zdaňovacie obdobie použije vždy len jeden spôsob. Niektoré zmeny 

spôsobu uplatňovania a preukazovania výdavkov môžu byť spojené s povinnosťou daňovníka 

upraviť základ dane buď v zdaňovacom období, ktoré zmene predchádzalo alebo v 

zdaňovacom období, ktoré po zmene nasledovalo. Zmeny týchto spôsobov sú upravené 

účtovnými predpismi i daňovými predpismi. 

 

Účtovné sústavy 

-------------------– 

Zákon o účtovníctve (číslo 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov - ZOÚ) v nadväznosti 

na Obchodný zákonník (zákon číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – ObchZ) 

umožňuje vymedzeným účtovným jednotkám, medzi nimi aj podnikateľom - fyzickým 

osobám účtovať podľa vlastného rozhodnutia v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v 

sústave podvojného účtovníctva (§ 9 ods. 1 ZOÚ). Dovoľuje aj striedanie týchto sústav.  V 

rovnakej sústave sa musí účtovať celé účtovné obdobie, prechod z jednej sústavy na druhú sa 

uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia.  

 

Pri prechode z jednej sústavy do druhej je potrebné zabezpečiť, aby na začiatku účtovného 

obdobia nasledujúceho po prechode bola sústava v rovnakej situácii, ako keby bolo bývalo 

účtované v rovnakej sústave v období pred prechodom. Treba  zabrániť, aby  niektoré  príjmy 

neostali nezahrnuté do výsledku hospodárenia a teda nezdanené a na druhej strane aby sa 

nezahrnuli opakovane, teda aby sa nezdanili dvakrát.  Ďalej treba zabezpečiť, aby sa uplatnili 

všetky výdavky (náklady), ktoré majú charakter daňových výdavkov a na druhej strane, aby 

sa výdavky (náklady), ktoré sú daňovými výdavkami neuplatnili opakovane. Pre striedanie 

účtovných sústav je charakteristické, že vplyv zmeny sústavy sa prejaví v účtovnom a 

zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zmene.  

 

Postup účtovania pri prechode medzi účtovnými sústavami bol ustanovený vykonávacím 

predpisom k zákonu o účtovníctve, ktorým je opatrenie MFSR číslo 21378/2003-92 

(uverejnené vo FS 18/2003). Zákon o dani z príjmov obsahuje tiež zmocňovacie ustanovenie, 

podľa ktorého  vydá ministerstvo všeobecne záväzný predpis, ktorý ustanoví postup pri 

prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva 

a naopak z hľadiska tohto zákona (§ 51 ZDP). Hoci toto ustanovenie obsahuje zákon už od 

roku 2001 (aj § 57 ods. 2 písm. b) zákona 366/1999 Z. z.), tento vykonávací predpis doteraz 

vydaný nebol.                                                                                                                                                                                                      

 

Zmeny spôsobu uplatňovania výdavkov upravené zákonom o dani z príjmov od 1.1.2004 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------––––- 

 

Hoci dva spôsoby uplatňovania výdavkov (preukázané podľa skutočnosti alebo "paušálne") 

boli zavedené už v prvej verzii zákona o zdaňovaní príjmov (zákon číslo 286/1992 Zb. účinný 

od 1.1.1993),  postup daňovníka pri striedaní týchto spôsobov bol upravený až neskoršie 

(zmenou § 23 ods. 13 zákona číslo 366/1999 Z. z. účinnou od 1.7.1998).  Daňovníkovi sa 

uložilo pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov upraviť základ dane rovnako ako pri 

skončení činnosti. Tento postup bol prevzatý aj do súčasného zákona (§ 17 ods. 10 ZDP)  a 
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platil do 31.12.2009, teda použil sa aj pri zisťovaní základu dane za rok 2009. Pre 

zmeny spôsobu uplatňovania výdavkov je typické, že vplyv na základ dane sa prejaví v 

účtovnom a zdaňovacom období pred zmenou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                               

Zmeny spôsobu uplatňovania výdavkov upravené zákonom o dani z príjmov v roku 

2009  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------––––-- 

  

V priebehu roka 2009 bol zákon o dani z príjmov doplnený o ustanovenie, ktoré umožňuje 

daňovníkovi preukazovať skutočne vynaložené výdavky okrem účtovníctva aj daňovou 

evidenciou (§ 6 ods. 14 ZDP doplnený zákonom číslo 60 /2009 Z. z.). Súčasne bol zákon 

doplnený  o zmocňovacie ustanovenia (§ 51a  ods. 1 a 2 ZDP), na základe ktorých 

Ministerstvo financií SR vydalo                                                                                                                                                           

- usmernenie číslo MF/11087/2009-721  pre postup pri prechode zo sústavy podvojného 

účtovníctva na daňovú evidenciu a naopak (uverejnené vo FS 7/2009 pod číslom 45), 

- usmernenie číslo MF/11092/2009-72  pre postup pri prechode z paušálnych výdavkov na 

daňovú evidenciu a naopak (uverejnené vo FS 7/2009 pod číslom 46). 

 

Oba postupy sú obdobné ako pri prechode z podvojného účtovníctva na jednoduché 

účtovníctvo a naopak resp. pri prechode z podvojného účtovníctva na paušálne výdavky a 

naopak, pretože pri  daňovej evidencii sa uplatňuje tiež hotovostný princíp. Vydanie postupu 

pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na daňovú evidenciu a naopak zákon 

nepredpokladal a teda v tomto smere nijaké usmernenie vydané nebolo. Dôvodom bola 

zrejme skutočnosť, že daňová evidencia má v podstate rovnaký obsah a zisťuje základ dane 

podľa rovnakých zásad ako jednoduché účtovníctvo.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Až do konca roku platilo naďalej ustanovenie o postupe pri prechode z jednoduchého a 

podvojného účtovníctva na "paušálne" výdavky a naopak s uplatnením ustanovenia o úprave 

základu dane pri skončení činnosti. 

  

Zmeny spôsobu uplatňovania výdavkov upravené zákonom o dani z príjmov od 1.1.2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------––––------ 

 

Ďalšie zmeny ustanovení o úprave základu dane pri striedaní spôsobu uplatňovania a 

preukazovania výdavkov boli do zákona o dani z príjmov doplnené s účinnosťou od 1.1.2010 

(zákonom číslo 504/2009 Z. z. boli doplnené odseky 3 až 7 do § 51a ZDP).  Tieto zmeny už 

nie sú riešené zmocňovacími ustanoveniami ale sú uvedené priamo v zákone.  Riešia 

chýbajúce ustanovenie o úprave základu dane pri striedaní jednoduchého účtovníctva a 

daňovej evidencie (§ 51a ods. 3 ZDP), doplňujú niektoré ustanovenia usmernení vydaných v 

roku 2009 a nahradzujú zrušené ustanovenie o úprave základu dane pri striedaní spôsobu 

preukazovania výdavkov (skutočne vynaložené a "paušálne" - predtým § 17 ods. 10 ZDP). 

 

Prehľad platných ustanovení o úprave základu dane pri striedaní spôsobu a 

preukazovania výdavkov v roku 2009 a od 1.1.2010 

================================================================== 

 

Podvojné účtovníctvo - jednoduché účtovníctvo 

-------------------------------------------------------––--                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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- Opatrenie MFSR číslo 21378/2003-92 - § 4: 

Upravuje len účtovné aspekty prechodu. Nerieši úpravy základu dane v období nasledujúcom 

po zmene sústavy. To nezbavuje daňovníka povinnosti urobiť opatrenia, aby nedošlo k 

viacnásobnému vplyvu hospodárskych operácií na základ dane z dôvodu odlišností zisťovania 

výsledku hospodárenia pri prírastkovom princípe podvodného účtovníctva a hotovostnom 

princípe jednoduchého účtovníctva.  Úpravy budú podobné ako pri prechode na daňovú 

evidenciu.   

  

Podvojné účtovníctvo - daňová evidencia 

------------------------------------------------––- 

- Usmernenie číslo MF/11087/2009 vydané na základe § 51a ods. 2 ZDP 

Daňovník, ktorý prechádza z podvojného účtovníctva na daňovú evidenciu 
  a) zníži  základ dane o zostatky zistené v podvojnom účtovníctve, a to  o 

1. cenu nespotrebovaných zásob, cenu nespotrebovaných cenín  a cenu krátkodobého   
finančného majetku,  

2. náklady budúcich  období, ktoré sa zahrnujú do základu dane, 
3. príjmy budúcich  období, ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach  

zahrnuté do základu dane, 
4. hodnotu neuhradených pohľadávok,  ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích 

obdobiach zahrnuté  do základu dane, 
5. platené preddavky vzťahujúce sa k plneniam  zahrnovaným do základu dane, 
6. kurzové rozdiely (nákladové),  ktoré neboli zahrnované do základu dane z dôvodu 

doručenia  oznámenia správcovi dane o nezahrnovaní kurzových rozdielov do  
základu dane,  

7. sumu záväzkov zahrnutých do základu dane  podľa § 17 ods. 29 zákona o dani 
z príjmov, 

     b)  zvýši základ dane o zostatky zistené v podvojnom účtovníctve,  a to o 
1. výdavky budúcich období, ktoré boli v predchádzajúcich  zdaňovacích obdobiach 

zahrnuté do základu dane, 
2. výnosy  budúcich období, ktoré sa zahrnujú do základu dane, 
3. hodnotu  neuhradených záväzkov, ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích  

obdobiach zahrnuté do základu dane, 
4. prijaté preddavky  vzťahujúce sa k plneniam zahrnovaným do základu dane, 
5. kurzové rozdiely  (výnosové), ak neboli zahrnované do základu dane z dôvodu 

doručenia  oznámenia správcovi dane o nezahrnovaní kurzových rozdielov do  
základu dane, 

6. zostatok rezerv, ktoré boli  zahrnované  do základu dane, 
7. zostatok opravných položiek, ktoré  v čase tvorby boli uznaným daňovým 

výdavkom s výnimkou opravnej  položky k nadobudnutému majetku. 

Úprava  základu dane sa vykoná zo stavu jednotlivých položiek  zisteného k začiatku 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa začne viesť  daňová evidencia.  

- § 51a ods. 7:  

Ak daňovník v účtovných obdobiach zaúčtoval opravnú  položku k nadobudnutému majetku,  

zahrnuje do daňových výdavkov alebo príjmov túto opravnú položku  v súlade s účtovnými 

predpismi aj počas vedenia daňovej evidencie.  

 

Podvojné účtovníctvo - paušálne výdavky 

-------------------------------------------------- 

 do 31.12.2009 - § 17 ods. 10 a  8  písm. b) ZDP, 
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 od 1.1.2010 -  § 51a ods. 4 ZDP,  §51a ods. 6 ZDP 

 

 

Daňovník, ktorý prechádza z podvojného účtovníctva a na paušálne výdavky 

 upraví  základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. b) v zdaňovacom  období, v ktorom došlo k 

tejto zmene; úpravu  základu dane tento daňovník vykoná zo zisteného stavu jednotlivých  

položiek k začiatku zdaňovacieho obdobia, v ktorom začne viesť evidenciu pre paušálne 

výdavky,   

 ak v účtovných  obdobiach zaúčtoval opravnú položku k nadobudnutému majetku, vedie 

túto opravnú položku len  evidenčne, pričom počas vedenia evidencie pre paušálne 

výdavky ovplyvňuje táto opravná položka len výšku príjmov; počas  vedenia tejto 

evidencie nemôže prerušiť a ani predĺžiť  dobu zahrnovania tejto opravnej položky do 

daňových výdavkov alebo  príjmov.  

 

Jednoduché účtovníctvo - podvojné účtovníctvo 

--------------------------------------------------------––-- 

- Opatrenie MFSR číslo 21378/2003-92 - § 3 

V období po zmene sústavy sa upravuje hodnota vlastného imania účtovnej jednotky s 

použitím účtov pre zmenu metódy, ktorých zostatky ovplyvnia výsledok hospodárenia a 

základ dane: 

  a) v prospech účtu 681 - Výnosy zo zmeny metódy sa účtuje suma 

1. ocenenia odplatne obstaraných zásob, ak obstaranie zásob bolo uhradené, 

2. ocenenia zásob vlastnej výroby, ktoré sú v stave zásob vlastnej výroby, 

3. ocenenia krátkodobého finančného majetku, ak obstaranie krátkodobého finančného 

majetku bolo uhradené a úhrada bola uznaná na daňové účely ako daňový výdavok, 

4. ocenenia pohľadávky, ktorá sa pri vzniku pohľadávky účtuje v sústave podvojného 

účtovníctva súvzťažne s účtom výnosu, 

5. poskytnutého preddavku, ak jeho úhrada bola uznaná na daňové účely ako daňový 

výdavok, 

  b) na ťarchu účtu 581 - Náklady na zmenu metódy sa účtuje suma 

1. ocenenia záväzku okrem dane z príjmov, ktorý sa v sústave podvojného účtovníctva 

účtuje pri vzniku záväzku súvzťažne s účtom nákladu zo spotrebovaných zásob, 

2. prijatého preddavku, ak prijatie preddavku bolo uznané na daňové účely ako príjem 

zahrnovaný do základu dane z príjmov, 

3. prijatej dotácie, ak prijatie dotácie bolo uznané na daňové účely ako príjem 

zahrnovaný do základu dane z príjmov. 

  

Jednoduché účtovníctvo - daňová evidencia 

----------------------------------------------------- 

   do 31.12.2009 bez osobitnej úpravy, 

   od 1.1.2010:  § 51a ods. 3 ZDP, § 51a ods. 7 ZDP: 

 

Daňovník, ktorý prechádza z jednoduchého účtovníctva na daňovú evidenciu 

 zvýši základ  dane o zostatky vytvorených rezerv podľa zákona o dani z príjmov (§ 20 

ods. 9  písm. b), d) až f) ZDP) v zdaňovacom období, v ktorom došlo k tejto  zmene, 

podľa stavu zisteného k začiatku zdaňovacieho obdobia,  v ktorom začne viesť daňovú 

evidenciu.  
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 ak daňovník v účtovných obdobiach zaúčtoval opravnú  položku k nadobudnutému 

majetku,  zahrnuje do daňových výdavkov alebo príjmov túto opravnú položku  v súlade s 

účtovnými predpismi aj počas vedenia daňovej evidencie.  

 

Jednoduché účtovníctvo - paušálne výdavky 

----------------------------------------------------––- 

 

   do 31.12.2009: § 17 ods. 10 a 8 písm. a) ZDP 

   od 1.1.2010: § 51a ods. 5 ZDP, § 51a ods. 6 ZDP: 

Daňovník, ktorý prechádza z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky 

 zvýši základ  dane  o zostatky vytvorených rezerv podľa zákona o dani z príjmov (§ 20 

ods. 9  písm. b), d) až f) ZDP) v zdaňovacom období, v ktorom došlo k tejto  zmene, 

podľa stavu zisteného k začiatku zdaňovacieho obdobia,  v ktorom začne viesť evidenciu 

pre paušálne výdavky, 

 ak v účtovných  obdobiach zaúčtoval opravnú položku k nadobudnutému majetku, vedie 

túto opravnú položku len  evidenčne, pričom počas vedenia evidencie pre paušálne 

výdavky ovplyvňuje táto opravná položka len výšku príjmov; počas vedenia tejto 

evidencie nemôže prerušiť a ani predĺžiť  dobu zahrnovania tejto opravnej položky do 

daňových výdavkov alebo  príjmov.  

 

Daňová evidencia - podvojné účtovníctvo 

---------------------------------------------------- 

- Usmernenie číslo MF/11087/2009-721 vydané na základe § § 51a ods. 2 ZDP: 

Daňovník, ktorý prechádza z daňovej evidencie na podvojné účtovníctvo 
   a) zníži základ dane o  

1. neuhradené  záväzky, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa  § 19,  
2. prijaté preddavky, ak prijatie preddavku bolo uznané  na daňové účely ako príjem 

zahrnovaný do základu dane, 
3. prijatú dotáciu,  ak prijatie dotácie bolo uznané na daňové účely ako príjem 

zahrnovaný  do základu dane a súvisiace výdavky neboli zahrnuté do základu  dane, 
            

 
   b) zvýši základ  dane o  

1. neuhradené pohľadávky, ktoré sa v sústave podvojného  účtovníctva pri ich vzniku 
účtujú na účet výnosov, 

2. poskytnuté preddavky,  ak poskytnutie preddavku bolo uznané na daňové účely ako 
výdavok  na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, 

3. cenu  nespotrebovaných zásob.  
 

Daňová evidencia - jednoduché účtovníctvo 

---------------------------------------------------–--- 

- § 51a ods. 3 ZDP: 

Daňovník, ktorý prechádza z daňovej evidencie na jednoduché účtovníctvo neupravuje základ 

dane 

 

Daňová evidencia - paušálne výdavky 

--------------------------------------------–--- 

- Usmernenie číslo MF/11092/2009 vydané na základe § 51a ods. 1 ZDP: 

Daňovník, ktorý prechádza z daňovej evidencie na paušálne výdavky neupravuje základ dane.  
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Paušálne výdavky - podvojné účtovníctvo 

------------------------------------------------––-- 

    do 31.12.2009: § 17 ods. 10 a 8 písm. c) ZDP 

    od 1.1.2010: § 51a ods. 4 ZDP 

Daňovník, ktorý prechádza z paušálnych výdavkov na podvojné účtovníctvo upraví  základ 

dane podľa § 17 ods. 8 písm. c) v zdaňovacom  období, v ktorom došlo k tejto zmene;  

upraví  základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. c) v zdaňovacom  období, v ktorom došlo k tejto 

zmene; úpravu  základu dane tento daňovník vykoná zo zisteného stavu jednotlivých  

položiek k začiatku zdaňovacieho obdobia, v ktorom začne účtovať  v sústave podvojného 

účtovníctva.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Paušálne výdavky - jednoduché účtovníctvo 

----------------------------------------------------- 

    do 31.12.2009 - § 17 ods. 10 a 8 písm. c) ZDP 

    od 1.1.2010 - bez osobitnej úpravy. 

 

 

Paušálne výdavky -  daňová evidencia 

-----------------------------------------––---- 

- Usmernenie číslo MF/11092/2009 vydané na základe § 51a ods. 1 ZDP: 

Daňovník, ktorý prechádza z paušálnych výdavkov na daňovú evidenciu neupravuje základ 

dane. 
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