
 
 

 

 

Usmernenie č. 28/DZPaU/2020/MU 
k odpočtu zostatku neuplatnených daňových strát vykázaných za 

zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 uplatňovaných 
podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v budúcich zdaňovacích obdobiach 

 
 
 
Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri odpočte zostatku daňových 
strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 uplatňovaných podľa § 24b zákona 
č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) v budúcich 
zdaňovacích obdobiach. 
 
1. Právny rámec 
 
V súlade s § 52zza ods. 16 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZDP“) ustanovenie § 30 ods. 1 prvej vety a písm. b) ZDP v znení účinnom od 01.01.2020 sa použije na daňové 
straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 01.01.2020. Znamená to, že pri umorovaní 
daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2019 postupuje daňovník podľa znenia § 30 ZDP 
účinného do 31.12.2019. 
 
Podľa § 30 ods. 1 ZDP účinného do 31.12.2019 od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo 
od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP daňovníka, ktorý je fyzickou 
osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich 
zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, 
za  ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok 
na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie 
obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty. 
 
Podľa § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia 
ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000,- € odpočítať od základu dane 
z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, alebo odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) 
z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie 
daňového priznania k dani z príjmov uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020.  
 
V súlade s § 24b ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. odpočet daňovej straty podľa odseku 1 citovaného ustanovenia 
môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani 
z prímov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia. V súlade s § 24b ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. 
daňová strata podľa odseku 1 citovaného ustanovenia sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej 
straty po naposledy vykázanú daňovú stratu. 
 
Podľa  § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú príslušné ustanovenia ZDP, 
ak tento zákon neustanovuje inak. 
 
Uplatnenie odpočtu daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa 
§ 24b zákona č. 67/2020 Z. z. nie je pre daňovníka povinné. Daňovník môže pri odpočítavaní daňovej straty 
postupovať aj podľa § 30 ZDP. Ak sa daňovník rozhodne v príslušnom zdaňovacom období uplatniť špeciálny 
odpočet daňových strát za roky 2015 až 2018 podľa podmienok vymedzených v § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., 
nemôže si súčasne uplatniť odpočet týchto daňových  strát podľa § 30 zákona o dani z príjmov a naopak.   
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2. Odpočet zostatkov daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 
uplatňovaných podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v budúcich zdaňovacích obdobiach  

 
Ustanovenie § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. upravuje za ustanovených podmienok možnosť odpočítania 
neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 v plnej výške, 
a nie vo výške jednej štvrtiny  príslušnej k zdaňovaciemu obdobiu. Aké daňové straty je možné v daňovom priznaní 
k dani z príjmov, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie od 01.01.2020 do 31.12.2020 uplatniť, upravuje 
§ 30 ZDP, ktorý je nutné dodržiavať v tých častiach, ktoré nie sú upravené v § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. Daňovník 
podľa tohto ustanovenia odpočítava tie časti neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia 
ukončené v rokoch 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie mu vzniká nárok podľa § 30 ZDP, t. j. nie tie časti 
daňových strát, na ktorých odpočítanie daňovníkovi zanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu 
dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. 
 
Poznámka: Informácie k uplatneniu daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. sú uvedené: 
- v časti 3 Informácie k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 
COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov 
a k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania 
opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou vrátane dodatku č. 1, 

- v časti 2 Informácie k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti 
so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – novela zákona č. 67/2020 Z. z. (vyrovnanie preddavkov DPPO, daňová 
strata) opatrenia v oblasti dane z príjmov. 

Informácie sú uverejnené na portáli Finančnej správy SR pod číslom 23/DZPaU/2020/I a 25/DZPaU/2020/I v  časti: 
Daňoví a colní špecialisti - Dane – Novinky z legislatívy. 
 
Zároveň platí, že daňovník, ktorý uplatňoval daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 
2015 až 2018  v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., postupuje pri odpočítaní zostatku neuplatnených  daňových  
strát, ktoré bude  odpočítavať v budúcich zdaňovacích obdobiach, v súlade s § 30 ZDP. Znamená to, že zvyšné 
neuplatnené časti daňovej straty uplatní daňovník v rokoch, v ktorých  by ich uplatnil podľa § 30 ZDP, keby nedošlo 
k pandémii a schváleniu zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. druhú štvrtinu vykázanej daňovej straty, resp. zostávajúcu 
časť tejto štvrtiny odpočíta v druhom roku umorovania príslušnej daňovej straty, tretiu štvrtinu vykázanej daňovej 
straty, resp. zostávajúcu časť tejto štvrtiny odpočíta v treťom roku umorovania príslušnej daňovej straty a štvrtú 
štvrtinu vykázanej daňovej straty, resp. zostávajúcu časť tejto štvrtiny odpočíta v štvrtom roku umorovania 
príslušnej daňovej straty. Zostatok neuplatnenej daňovej straty pre jej uplatnenie v budúcich zdaňovacích 
obdobiach  uvádza daňovník, ktorý je fyzickou osobou v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej 
len „daňové priznanie k DPFO“) za rok 2019 v XIII. oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka a daňovník, 
ktorý je právnickou osobou v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie 
k DPPO“) v časti VII. - Miesto na osobitné záznamy daňovníka. 
 
Poznámka: Informácie k postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa ZDP v súvislosti s odpočtom daňových strát 
podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. sú uvedené v Informácii k Oznámeniu Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. MF/011498/2020-721 o vydaní doplnenia k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov 
fyzickej osoby – typ B a k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Informácia 
je uverejnená na portáli Finančnej správy SR pod číslom 20/DZPaU/2020/I v časti: Daňoví a colní špecialisti - Dane 
– Novinky z legislatívy. 
 

2.1. Odpočet zostatkov daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 
uplatňovaných podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v zdaňovacích obdobiach rokov 2020 až 2022 
u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou 

 
Daňovník – fyzická osoba, ktorý v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019, odpočítal v súlade s § 24b ods. 1 zákona 
č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia  rokov 2015 až 2018, pričom tieto neuplatnené 
daňové straty z dôvodu nepostačujúcej výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 
a 2 ZDP vykázaného za rok 2019, resp. z dôvodu maximálnej úhrnnej hodnoty uplatňovaných daňových strát (max. 
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1 000 000,- €) neodpočítal v plnej výške, zostatok neuplatnených daňových strát vykázaných za uvedené roky 
odpočíta od základov dane (čiastkových základov dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykázaných za budúce 
zdaňovacie obdobia počnúc rokom 2020 v súlade s § 30 ZDP.  
 
Daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie roku 2015 možno v súlade s § 30 ods. 1 ZDP odpočítať 
od základov dane (čiastkových základov dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykázaných za roky 2016 až 
2019. To znamená, že zostatok daňovej straty vykázanej za rok 2015 uplatňovanej podľa § 24b zákona č. 67/2020 
Z. z. už nemožno odpočítať od základov dane (čiastkových základov dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP 
za zdaňovacie obdobia rokov 2020 a nasledujúce.  
 
Aplikácia § 24b a § 37 zákona č. 67/2020 Z. z. a § 30 ZDP u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou je uvedená 
v nasledovnej tabuľke:  
 

Daňová 
strata 

vykázaná 
za rok 

Daňovú stratu 
možno v súlade s § 
30 ZDP odpočítať 

rovnomerne vo 
výške ¼ v daňovom 
priznaní k DPFO za 

rok 

Výška daňovej 
straty, ktorú možno 
v daňovom priznaní 
k DPFO za rok 2019 

odpočítať podľa § 
24b zákona č. 
67/2020 Z. z., 

maximálne 
v úhrnnej hodnote 

1 000 000,- € 

Uplatňovanie zostatku neuplatnenej 
daňovej straty v  zdaňovacích obdobiach 

2020 až 2022 

uplatňovaná daňová 
strata, maximálne do 

výšky zostatku 
neuplatnenej 

príslušnej štvrtiny 
daňovej straty 

daňové 
priznanie 
k DPFO 
 za rok  

2015 2016 až 2019 jedna štvrtina  nemožno uplatňovať 

2016 2017 až 2020 dve štvrtiny  štvrtá štvrtina  2020 

2017 2018 až 2021 tri štvrtiny  tretia štvrtina  2020 

štvrtá štvrtina  2021 

2018 2019 až 2022 štyri štvrtiny  druhá štvrtina  2020 

tretia štvrtina  2021 

štvrtá štvrtina  2022 

 
 
Príklad č. 1:  
Daňovník, fyzická osoba, vykázal za zdaňovacie obdobie roku: 

 2016 daňovú stratu vo výške 1 000,- €; 

 2017 daňovú stratu vo výške 2 400,- €; 

 2018 daňovú stratu vo výške 3 000,- €; 

 2019 základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vo výške 1 900- €. 
V daňovom priznaní k  DPFO za rok 2019 vykázané daňové straty odpočítal daňovník podľa § 24b zákona 
č. 67/2020 Z. z. a vyčíslil zostatok neuplatnenej daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku: 

 2016  vo výške 0, - €  [prvú a druhú štvrtinu daňovej straty nemohol daňovník uplatniť, pretože za rok 
2017 a 2018 vykázal daňovú stratu a  tretiu a štvrtú štvrtinu daňovej straty (500,- €) uplatnil v súlade s 
§ 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v plnej výške]; 

 2017  vo výške 400, - €  [prvú štvrtinu daňovej straty nemohol daňovník uplatniť, pretože za 2018 vykázal 
daňovú stratu a z druhej až štvrtej štvrtiny daňovej straty (1 800,- €)  uplatnil v súlade s § 24b zákona 
č. 67/2020 Z. z. sumu 1 400,- €]; 

 2018 vo výške 2 250,- € [hoci daňovník vzhľadom na výšku základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 
ZDP vykázaného za rok 2019 neuplatnil daňovú stratu, v budúcich zdaňovacích obdobiach môže uplatniť 
z vykázanej daňovej straty (3 000,- €) len tri štvrtiny (2 250,- €)]  

a v XIII. oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka uviedol: 
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Rok vykázania daňovej 
straty 

Suma vykázanej daňovej 
straty 

Suma uplatnenej daňovej 
straty na               r. 55 

Zostatok neuplatnenej 
daňovej straty pre jej 
douplatňovanie 
v budúcich zdaňovacích 
obdobiach 

2015    

2016 1 000 500 0 

2017 2 400 1 400 400 

2018 3 000   2 250 

Úhrn uplatnených daňových strát na r. 55 najviac vo 
výške 1 000 000 eur, ale max. vo výške čiastkového 
základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 
uvedenom na r. 47. 

1 900 

 
V ktorých zdaňovacích obdobiach môže daňovník odpočítať zostatok neuplatnenej daňovej straty z roku 2017 
a 2018 a v akej výške? 
Za predpokladu, že vykáže dostatočný základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, 
daňovník od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v daňovom priznaní 
k DPFO za zdaňovacie obdobie roku: 

 2020 odpočíta druhú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta sumu 
750,- €; 
Poznámka: tretiu štvrtinu daňovej straty za zdaňovacie obdobie roku 2017 (600,- €) už odpočítal v súlade s 
§ 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v plnej výške v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019. 

 2021 odpočíta: 
 štvrtú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2017, avšak len  do výšky zostatku 

neuplatnenej daňovej straty za zdaňovacie obdobie roku 2017, t. j. odpočíta sumu 400,-  € a  
 tretiu štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta sumu 750,- €; 

 2022 odpočíta štvrtú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta sumu 
750,- €. 

 
Príklad č. 2:  
Daňovník, fyzická osoba, vykázal za zdaňovacie obdobie roku 2018 daňovú stratu vo výške 10 000, - €. V daňovom 
priznaní k DPFO za rok 2019 vykázal základ dane z príjmov podľa 6 ods. 1 a 2 ZDP a daňovú stratu vykázanú 
za rok 2018 umoril podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.  
V ktorých zdaňovacích obdobiach môže daňovník odpočítať zostatok neuplatnenej daňovej straty z roku 2018 
a v akej výške, ak za zdaňovacie obdobie 2019 vykázal základ dane z príjmov podľa 6 ods. 1 a 2 ZDP: 
a) vo výške 1 000,- € a v XIII. oddiele daňového priznania k DPFO za rok 2019 uviedol zostatok neuplatnenej 

daňovej straty pre jej uplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach vo výške 7 500,- €; 
Za predpokladu, že vykáže dostatočný základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 
ZDP, daňovník od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v daňovom 
priznaní k DPFO za zdaňovacie obdobie roku: 

 2020 odpočíta druhú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta 
sumu 2 500,-  €; 

 2021 odpočíta tretiu štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta 
sumu 2 500,- €; 

 2022 odpočíta štvrtú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta 
sumu 2 500,- €; 

 
b) vo výške 3 500,- € a v XIII. oddiele daňového priznania k DPFO za rok 2019 uviedol zostatok neuplatnenej 

daňovej straty pre jej uplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach vo výške 6 500,- €; 
Za predpokladu, že vykáže dostatočný základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 
ZDP, daňovník od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v daňovom 
priznaní k DPFO za zdaňovacie obdobie roku: 
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 2020 odpočíta druhú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018 avšak len  
do výšky zostatku neuplatnenej daňovej straty prislúchajúceho k druhej štvrtine daňovej straty, t. j. 
odpočíta sumu 1 500,- €; 

 2021 odpočíta tretiu štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta 
sumu 2 500,- €; 

 2022 odpočíta štvrtú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta 
sumu 2 500,- €; 

 
c) vo výške 5 500,- € a v XIII. oddiele daňového priznania k DPFO za rok 2019 uviedol zostatok neuplatnenej 

daňovej straty pre jej uplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach vo výške 4 500,- €; 
Za predpokladu, že vykáže dostatočný základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 
ZDP, daňovník od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v daňovom 
priznaní k DPFO za zdaňovacie obdobie roku: 

 2020 neodpočíta druhú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, pretože túto 
už odpočítal v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019;  

 2021 odpočíta tretiu štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, avšak len  
do výšky zostatku neuplatnenej daňovej straty prislúchajúceho k tretej štvrtine daňovej straty, t. j. odpočíta 
sumu 2 000,- €; 

 2022 odpočíta štvrtú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. odpočíta 
sumu 2 500,- €; 

 
d) vo výške 8 000,- € a v XIII. oddiele daňového priznania k DPFO za rok 2019 uviedol zostatok neuplatnenej 

daňovej straty pre jej uplatňovanie v budúcich zdaňovacích obdobiach vo výške 2 000,- €; 
Za predpokladu, že vykáže dostatočný základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 
ZDP, daňovník od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v daňovom 
priznaní k DPFO za zdaňovacie obdobie roku: 

 2020 neodpočíta druhú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, pretože túto 
už odpočítal v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019;  

 2021 neodpočíta tretiu štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, pretože túto 
už odpočítal v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019;  

 2022 odpočíta štvrtú štvrtinu daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018, avšak len  
do výšky zostatku neuplatnenej daňovej straty prislúchajúceho k štvrtej štvrtine daňovej straty, t. j. 
odpočíta sumu 2 000,- €. 

 
 

2.2. Odpočet zostatkov daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 
až 2018 uplatňovaných podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v budúcich zdaňovacích obdobiach 
u daňovníka, ktorý je právnickou osobou  

 
Daňovník – právnická osoba, ktorý v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 alebo 
za iné zdaňovacie obdobie, ktorého lehota na podanie daňového priznania uplynie v roku 2020, odpočítal v súlade 
s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 
až 2018, pričom tieto neuplatnené daňové straty z dôvodu nepostačujúcej výšky základu dane, resp. z dôvodu 
maximálnej úhrnnej hodnoty uplatňovaných daňových strát (max. 1 000 000,- €) neodpočítal v plnej výške, zostatok 
neuplatnených daňových strát vykázaných za uvedené zdaňovacie obdobia odpočíta od základov dane 
vykázaných za budúce zdaňovacie obdobia počnúc bezprostredne nasledujúcim zdaňovacím obdobím, napr. 
kalendárnym rokom 2020, v súlade s § 30 ZDP.  
 
Po využití možnosti odpočtu daňových strát podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. právnická osoba postupuje 
pri uplatňovaní odpočtu neuplatnených daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 
obdobne ako postupuje daňovník – fyzická osoba (pozri časť 2.1.). 
 
Daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2015 možno v súlade s § 30 ods. 1 ZDP odpočítať 
od základov dane vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2016 až 2019. To znamená, že zostatok 
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daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2015 uplatňovanej podľa § 24b zákona 
č. 67/2020 Z. z. už nemožno odpočítať od základov dane za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2020 
a v nasledujúcich rokoch.  

 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  
                   Odbor daňovej metodiky 
                   August 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


