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Výstupy z brainstormingu SAF za účasti vedúcich pracovníkov MF 
SR k vybraným daňovým otázkam 

 
V súlade so závermi spoločnej diskusie riaditeľov daňových odborov a odboru účtovníctva 

MF SR a členov daňovej komisie SAF zo dňa 17. februára tohto roku vznikli spoločné námety na 
skvalitnenie daňovej legislatívy.  V tejto súvislosti sme zaslali na MF SR 3 námety, ktoré by prispeli 
k odstráneniu nejasností  resp. k zníženiu administratívy v reálnej podnikovej praxi.  
 
1. oblasť daňovo uznaných odpisov pri prenájme  – §19 ods. 3 
návrh:  
a) vylúčiť z tohto režimu:  
- krátkodobý príležitostný prenájom, aby sa nemuseli prepočítavať odpisy až na úroveň 
jednotlivých  dní  
- prenájom priestorov využívaných na prípravu a podávanie stravy na pracovisku (ak stravu 
dodáva externý subjekt)   
 
b) spresniť: 
- či do režimu §19 ods. 3 spadajú i prípady, kedy sa nejedná o klasický prenájom spočívajúci 
v odovzdaní predmetu nájmu nájomcovi – napr. prenájom optického kábla, čo znamená právo 
využitia časti prenosovej kapacity kábla 
- či  do režimu §19 ods. 3 spadá i prenájom vonkajších plôch na strechách budov  (napr. ak sa 
prenajme mobilnému operátorovi časť plochy na streche na umiestnenie satelitných vysielačov, 
porovnáva sa  príjem z takéhoto prenájmu oproti alikvotnej časti odpisov budovy, ako ju 
vypočítať, keďže sa nejedná o úžitkovú plochu budovy?) 
 
2. oblasť úrokov z omeškania u veriteľa  
 
Berieme ako fakt, že dlžník si nebude môcť úrok z omeškania a zmluvnú pokutu nikdy uplatňovať 
ako daňový náklad.  
Problém vnímame z pohľadu veriteľa - výnosový úrok z omeškania je vždy zdaniteľným príjmom, 
ale k pohľadávke z tohto príjmu, kategorizovanej ako príslušenstvo k pohľadávke nie je možné  
 
 
tvoriť daňovo uznanú opravnú položku a existujúci cyklus odvolávok na jednotlivé body ZoDP 
neumožňuje ani daňovo uznateľný odpis tejto pohľadávky (viď príloha č. 1). 
Návrh: 
Legislatívne upraviť odpis pohľadávky podľa §19 (2r) z pohľadu odvolávky na §20 ods. 14 
 
3. nad rámec diskutovaných okruhov – považujeme za potrebné bližšie špecifikovať výnimky 
z pravidiel nízkej kapitalizácie v § 21a ods. 3 – odkaz pod čiarou na príslušné subjekty má len 
informatívnu povahu, navyše problém je v prípade zahraničných subjektov, resp. ak ide o mix 
činností .  
 
 
Príloha č. 1k bodu 2. 
Od 1/1/2015 sú zmluvné pokuty a ďalej príslušenstvo k pohľadávke - t.j. poplatky z omeškania, 
úroky z omeškania a iné platby, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady, u 
veriteľa zdaniteľné v momente ich zaúčtovania. Pred úpravou ZDP (účinnosť do 
31/12/2014) boli zdaniteľné v momente prijatia ich úhrady od dlžníka, nie účtovania. 
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U dlžníka toto príslušenstvo po 1/1/2015 nebude trvalo daňovým výdavkom, bez ohľadu na ich 
zaplatenie (do 31/12/2014 boli daňové po ich úhrade veriteľovi). 
 
OP k rizikovej pohľadávke  
Ak veriteľ eviduje riziko, že dlžník svoju pohľadávku voči nemu nesplatí, tvorí opravnú položku k 
danej pohľadávke, pričom ju sleduje z pohľadu ZDP pre účely jej zahrnutia do základu dane. 
(Neuvádzame tu situáciu, kedy je dlžník v konkurznom či reštrukturalizačnom konaní).  
OP k pohľadávke sa môže daňovo tvoriť pri splnení konkrétnych podmienok ako naplnenia 
časového testu, nepremlčanosť, zahrnutie pohľadávky do zdaniteľných príjmov a pod.  
Pri neplatení zo strany dlžníka, úroky z omeškania následne rastú – veriteľ je povinný ich 
zdaňovať hneď v momente zaúčtovania (nie v momente prijatia úhrady). Takýto úrok sa teda 
stáva zdaniteľným príjmom. 
Ide však o príslušenstvo k pohľadávke, nie menovitú hodnotu pohľadávky, na ktoré sa podľa 
časového testu daňová OP nemôže tvoriť. Tu uvedené neplatí pre zmluvnú pokutu, ktorá nie je 
príslušenstvom k pohľadávke. 
 
§20 (14) Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo 
čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, alebo ak ide o daňovníka, ktorý 
vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov, 102) aj tvorba 
opravnej položky na časť pohľadávky vzťahujúcej sa na istinu a úrok zahrnutý do príjmov zo 
spotrebiteľského úveru, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 
a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej 
nesplatenej časti bez príslušenstva, 
b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej 
nesplatenej časti bez príslušenstva, 
c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej 
nesplatenej časti bez príslušenstva. 
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