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            Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

  

                                                                                                 

                                                           Informácia  

     k uplatneniu nájomného do základu dane  

 

 

Podľa § 17 ods. 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení 

(okrem iného) sú: 

 výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného 

majetku; zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná 

najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. 

 
 

Pojem „hmotný a nehmotný majetok“ 

 

Z ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú nájomnú zmluvu, nájomné 

atď., možno vyvodiť, čo sa rozumie pojmom „nájomné“. Podľa § 663 Občianskeho zákonníka 

nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne  

(v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral úžitky. Nájomné podľa Občianskeho zákonníka je 

vymedzené ako odplata za užívanie alebo branie úžitkov z užívania akejkoľvek veci. 

Obdobný význam má nájomné v osobitných prípadoch, ako napr. podľa zákona č. 116/1990 

Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona  

č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 

v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády SR č. 208/1994 Z. z. o nájme 

poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku v znení 

neskorších predpisov, § 630 až § 637 Obchodného zákonníka v prípade nájmu dopravného 

prostriedku. 

 

Vzhľadom na význam pojmu „nájomné“ podľa všeobecnej úpravy v zmysle Občianskeho 

zákonníka, resp. osobitných nájomných vzťahov upravených v iných právnych predpisoch  

a s prihliadnutím na zámer zrušenia znenia § 19 ods. 4 zákona o dani z príjmov v znení 

účinnom do 31.12.2014 sa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov použije na výdavky 

(náklady) na nájomné za prenájom akéhokoľvek majetku, čiže nielen na nájomné za 

odpisovaný a neodpisovaný hmotný majetok a nehmotný majetok, ale aj na nájomné za 

hmotný majetok s ocenením do 1 700 eur a nehmotný majetok s ocenením do 2 400 eur. 
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Príklad č. 1: 

Spoločnosť má prenajaté rôzne druhy pracovného náradia. Na nájomnom dlhuje 

k 31.12.2016 sumu 100 eur. Vzťahuje sa podmienka zaplatenia aj na nájomné za prenájom 

pracovného náradia s ocenením do 1 700 eur, ak prenajímateľ o ňom účtuje ako o zásobách 

alebo sa rozhodol, že bude o ňom účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a bude ho 

odpisovať? 

 

Hmotným majetkom na účely ustanovenia § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov treba 

rozumieť akýkoľvek majetok, to znamená aj hmotný majetok s ocenením do 1 700 eur. Keďže 

spoločnosť nájomné za prenájom takéhoto pracovného náradia do konca roka 2016 v plnej 

výške neuhradila, neuhradené nájomné vo výške 100 eur je pri zistení základu dane položkou 

zvyšujúcou výsledok hospodárenia na riadku 140 daňového priznania k dani z príjmov 

právnickej osoby. 

 

Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k príjmom podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4 

a písm. f) zákona o dani z príjmov 

 

Príjmami nerezidenta zo zdrojov na území SR podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4 zákona 

o dani z príjmov sú (okrem iného) nasledovné úhrady od rezidentov SR alebo od stálych 

prevádzkarní nerezidentov, ak sú umiestnené na území SR: 

- odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného 

vlastníctva, počítačových programov (softvérov), návrhov alebo modelov, plánov, 

výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how), 

- odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva 

príbuzného autorskému právu, 

- nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území 

SR. 

Príjmom nerezidenta zo zdrojov na území SR sú tiež príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona 

o dani z príjmov, okrem iného, z nájomného nehnuteľnosti umiestnenej na území SR.  

 

Spoločným znakom týchto príjmov je ich podstata, a to, že vlastník poskytuje inej osobe 

právo na dočasné užívanie veci počas dohodnutej doby za dohodnutú odplatu, čo je veľmi 

blízke nájomnému v zmysle Občianskeho zákonníka.  

 

Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov sa teda použije aj na výdavky 

(náklady) na nájomné poukazované v prospech nerezidenta, ktoré sa vzťahujú k príjmom 

podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2 a 4 a písm. f) zákona o dani z príjmov s výnimkou príjmov 

za prevod vlastníckeho práva. 

 

Príklad č. 2: 

Spoločnosť má uzatvorenú licenčnú zmluvu na využívanie ochrannej známky a dizajnov  

s majiteľom priemyselných práv, ktorý je nerezidentom SR. Licenčné poplatky vyplývajúce zo 

zmluvy fakturuje poskytovateľ licencie (majiteľ) mesačne vo výške 150 eur. K 31.12.2016 
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spoločnosť nemá uhradené faktúry vo výške 450 eur. Vzťahuje sa § 17 ods. 19 zákona o dani 

z príjmov na nezaplatené faktúry týkajúce sa licenčných poplatkov? 

 

Ak spoločnosť sumu licenčných poplatkov vo výške 450 eur za užívanie ochrannej známky 

a dizajnov zaúčtovanú do nákladov do konca zdaňovacieho obdobia roka 2016 nezaplatí, 

uvedená suma je pri zistení základu dane položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia na 

riadku 140 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. 

 

 

Výdavky (náklady) súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti u nájomcu 

 

Ak s prenájmom nehnuteľnosti súvisia aj platby za ostatné služby spojené s užívaním 

nehnuteľnosti a tieto platby sú u prenajímateľa považované za zdaniteľné príjmy,  u nájomcu 

budú tie isté platby súčasťou základu dane až po zaplatení podľa § 17 ods. 19 písm. b) 

zákona o dani z príjmov. Rovnako sa budú posudzovať aj platby za energie a ostatné služby 

spotrebované nájomcom, ak ich platí nájomca priamo dodávateľovi energií a služieb, pričom 

zmluvný vzťah s dodávateľom energií a služieb má uzatvorený prenajímateľ. 

 

Pri posudzovaní výšky príjmov (výnosov) z uhradeného nájomného a prevádzkových 

nákladov na strane prenajímateľa, podľa typu uzatvorenej nájomnej zmluvy, je potrebné 

postupovať podľa Metodického pokynu k zdaňovaniu príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 

zákona o dani z príjmov, v ktorom sú podrobne rozpísané štandardné situácie, ku ktorým 

dochádza pri uzatváraní nájomných zmlúv. Postup je rovnaký u fyzickej aj právnickej osoby. 

Metodický pokyn nájdete na: 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Met

odicke_pokyny/Priame_dane/2014_02_06_par_6_zak_595_2003.pdf   

 

Príklad č. 3: 

Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti. Platby za nájom a služby 

spojené s užívaním nehnuteľnosti (platby za dodávku elektrickej energie, vody, tepla na 

vykurovanie a teplej úžitkovej vody, plynu, upratovanie spoločných priestorov a odvoz 

odpadu) má s prenajímateľom v nájomnej zmluve dohodnuté oddelene, a to mesačné nájomné 

vo výške 200 eur a platby za služby vo výške 200 eur. K 31.12.2016 spoločnosť eviduje 

nezaplatené faktúry za mesiac november a december v celkovej sume 800 eur, z toho 400 eur 

za prenájom a 400 eur za súvisiace služby vrátane energií. Vzťahuje sa podmienka zaplatenia 

len na nájomné alebo aj na služby súvisiace s prenájmom vrátane energií?  

 

Tak ako sú posudzované príjmy z prenájmu u prenajímateľa, je potrebné posudzovať aj 

výdavky (náklady) súvisiace s prenájmom u nájomcu. Ak sú platby v nájomnej zmluve 

dohodnuté oddelene za nájom a oddelene za služby súvisiace s prenájmom vrátane energií 

a nájomca ich platí prenajímateľovi, na strane prenajímateľa sú všetky tieto platby 

považované za príjmy z prenájmu. Na strane nájomcu sa všetky tieto výdavky (náklady) 

posudzujú podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov a sú súčasťou základu dane až 

po zaplatení. Nájomné vrátane súvisiacich služieb nezaplatené do 31.12.2016 v celkovej sume 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2014_02_06_par_6_zak_595_2003.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2014_02_06_par_6_zak_595_2003.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2014_02_06_par_6_zak_595_2003.pdf
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800 eur nie je uznaným daňovým výdavkom a pri zistení základu dane sa uvedie ako položka 

zvyšujúca výsledok hospodárenia na riadku 140 daňového priznania k dani z príjmov 

právnickej osoby. 

 

 

Čiastočná úhrada záväzku platiteľom DPH 

 

Zákon o dani z príjmov neupravuje postup úpravy základu dane podľa § 17 ods. 19 písm. a) 

až f) v prípade čiastočnej úhrady záväzku prislúchajúceho k nákladu, ktorý je daňovým 

výdavkom až po zaplatení. Daňovník, platiteľ DPH, by mal platbu v pomernej časti 

priradiť k úhrade DPH a k úhrade nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení.  

 

Príklad č. 4:  

Spoločnosť v roku 2015 prenajala hmotný majetok za ročné nájomné vo výške 1 000 eur + 

DPH 200 eur. Tento záväzok v roku 2015 čiastočne uhradila (úhrada 420 eur) a k 31.12.2015 

vykazuje nezaplatený zostatok záväzku vo výške 780 eur. V akej výške má spoločnosť 

započítať čiastočnú úhradu záväzku na zaúčtovaný náklad? Čiastočnú úhradu priradí 

pomernou časťou k nákladu a k DPH, alebo celú čiastočnú úhradu priradí len k nákladu? 

 

Spoločnosť z uhradenej sumy 420 eur započíta na úhradu nájomného v súlade s § 17 ods. 19 

písm. b) zákona o dani z príjmov sumu 350 eur a na úhradu DPH sumu 70 eur. Nájomné 

nezaplatené do konca roka 2015 vo výške 650 eur sa pri zistení základu dane uvedie ako 

položka zvyšujúca výsledok hospodárenia na riadku 140 daňového priznania k dani z príjmov 

právnickej osoby.  

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 

                       Odbor podpory a služieb pre verejnosť 

                       Máj 2016 

 


