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Nové pravidlá  pre úpravu odpočítanej DPH pri investičnom 

majetku pri zmene rozsahu jeho použitia 

V poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka je potrebné pri spracovaní daňových priznaní k DPH 

zohľadniť aj povinné úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku. V aktuálnom News Flash by sme 

chceli upozorniť, že od 1.1.2019 platí, že úpravu odpočítanej dane je potrebné vykonať aj pri zmene 

rozsahu použitia hnuteľného investičného majetku na podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť, 

pokiaľ platiteľ dane odpočítal pomernú časť vstupnej dane.

Nové pravidlá pre hnuteľný investičný 

majetok  

Hnuteľným investičným majetkom sa pre tento 

účel rozumejú hnuteľné veci, ktorých 

obstarávacia cena bez dane alebo vlastné 

náklady sú 3 319,39 EUR a viac a ktorých doba 

použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. 

Obdobie na úpravu odpočítanej dane je 5 

rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ dane 

nadobudol hnuteľný investičný majetok. 

Nové pravidlá platia aj vo vzťahu k hnuteľnému 

investičnému majetku, ktorý platiteľ dane 

nadobudol pred 1.1.2019 a pri jeho kúpe 

odpočítal pomernú časť dane (nakoľko 

predpokladal, že okrem použitia na podnikanie ho 

použije aj na iný účel ako na podnikanie), pokiaľ 

po 1.1.2019 zmenil rozsah použitia majetku na 

podnikateľské a nepodnikateľské účely. 

Pravidlá platné do konca roku 2018 

Do 31.12.2018 bola definovaná povinnosť úpravy 

odpočítanej dane z dôvodu zmeny rozsahu 

použitia majetku na podnikateľskú 

a nepodnikateľskú činnosť len vo väzbe na:  

▪ nehnuteľný majetok - stavby, nadstavby 

stavieb, prístavby stavieb a stavebné 

úpravy stavieb, bytov a nebytových 

priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné 

povolenie podľa osobitného predpisu. Pri 

tomto majetku je obdobie na úpravu 

odpočítanej dane 20 kalendárnych 

rokov. 

Pri hnuteľnom investičnom majetku bolo 

potrebné pri zmene rozsahu použitia odviesť 

DPH na výstupe podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH. 

Praktický dopad nových pravidiel 

V praxi vyššie uvedené znamená, že pokiaľ 

platiteľ dane, ktorý kúpi hnuteľný investičný 

majetok (napr. motorové vozidlo) a pri jeho kúpe 

predpokladá, že okrem použitia na podnikanie ho 

použije aj na iný účel ako na podnikanie,  

▪ sa rozhodne podľa § 49 ods. 5 zákona 

o DPH uplatniť možnosť pomerného 

odpočítania dane vo výške, v akej 

predpokladá použitie majetku na 

podnikanie, (napr. pri predpoklade 70% 

využitia na služobné účely a 30% na 

súkromné účely, odpočíta 70% dane) 

potom, ak v období nasledujúcom po 

zdaňovacom období, v ktorom tento majetok 

nadobudol, zmení rozsah použitia majetku na 

účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie 

(napr. zníži sa rozsah služobného využívania na 

50% v prospech súkromných jázd), má povinnosť 

upraviť odpočítanú daň.  

Úpravu vykoná v poslednom zdaňovacom 

období kalendárneho roka, v ktorom zmenil 

rozsah použitia majetku, a to za každý 

kalendárny rok do skončenia obdobia na úpravu 

odpočítanej dane. 

Odpočet dane v plnej výške 

Upozorňujeme, že pokiaľ by sa platiteľ dane 

rozhodol pri nadobudnutí hnuteľného 

investičného majetku, pri ktorom predpokladá 

použitie na podnikanie a aj na iný účel ako na 

podnikanie, uplatniť odpočítanie dane v plnej 

výške, pri jeho použití na iný účel ako na 

podnikanie je potrebné odviesť DPH na výstupe 

podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH, a to za každé 
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zdaňovacie obdobie, v ktorom je majetok použitý 

aj na iný účel ako na podnikanie.  

V tomto prípade sa úprava odpočítanej dane 

neuplatní. 

Obstaranie investičného majetku 

formou finančného lízingu 

Pri obstaraní investičného majetku formou 

finančného lízingu upozorňujeme, že obdobie na 

úpravu odpočítanej dane začalo plynúť 

v kalendárnom roku, v ktorom bol tento 

investičný majetok odovzdaný do užívania 

platiteľovi dane. 

Počas trvania finančného lízingu, pri ktorom 

nevzniká daňová povinnosť momentom 

odovzdania predmetu nájmu, platiteľ dane 

prijímal službu.  

Pri používaní tejto služby finančného lízingu na 

podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie, 

platiteľ dane vykoná pomerný odpočet dane; 

v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na 

podnikanie k celkovému rozsahu použitia. 

K úprave odpočítanej dane dochádza až po 

ukončení finančného lízingu a odkúpení 

príslušného majetku, ak sa zmení rozsah 

používania majetku na podnikateľskú 

a nepodnikateľskú činnosť. Zákon o DPH od 

1.1.2019 jednoznačne určuje, že pri počítaní 

úpravy odpočítanej dane sa obstarávacou 

cenou rozumie aj suma splátok, ktoré platiteľ 

dane zaplatil pri obstaraní majetku formou 

finančného lízingu. 

Odporúčanie pre platiteľov dane 

Platiteľom dane odporúčame zabezpečiť si 

podpornú dokumentáciu ohľadom rozsahu 

používania investičného majetku, hnuteľného aj 

nehnuteľného, na podnikanie a na iný účel ako 

na podnikanie.  

V prípade následných zmien počas sledovaného 

obdobia, odporúčame venovať zvýšenú 

pozornosť potrebným úpravám odpočítanej 

dane. Pri daňovej kontrole je dôkazné 

bremeno ohľadom výšky odpočítanej dane na 

platiteľovi dane.  

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 

všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 

poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho 

vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť 

a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na 

základe informácií uvedených v newsletteri 

Chcete vedieť o zmenách, ktoré 

môžu ovplyvniť váš biznis? 

Zaregistrujte sa! 
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Kontakt  

Katarína Balogová 

Tax Director 

E-Mail: Katarina.Balogova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

O Accace  

Spoločnosť Accace bola založená v roku 2006 v regióne strednej a východnej Európy a rýchlo sa 

etablovala medzi poprednými poskytovateľmi outsourcingových a poradenských služieb na trhu. Accace 

má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním profesionálnych služieb pre širokú škálu klientov od veľkých 

medzinárodných korporácií, cez malé a stredné podniky až po startupy. Aktuálne spolupracujeme s viac 

ako 2 000 klientmi, pričom veľa z našich klientov patrí do zoznamu Fortune 500 spoločností, ktoré  

oceňujú možnosť komplexného outsourcingu vo všetkých krajinách ich pôsobenia.  

Celosvetovo pôsobí spoločnosť Accace pod značkou Accace Circle, ktorá združuje všetky naše 

pobočky spolu s medzinárodnými dlhodobými partnermi. Vďaka Accace Circle sme schopní celosvetovo 

poskytovať rovnako kvalitné služby, zefektívňovať procesy klientov a spravovať ich jednotne v rámci 

jednej online platformy. 

Viac na www.accace.sk 
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