
 
                                                        
 

Metodický pokyn DRSR 
k odpočítaniu dane pri kúpe a nájme osobných automobilov patriacich do 
kategórie M1  podľa zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov 
 
 
       Zákonom č. 563/2009 Z. z., o  správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
zákonov sa článkom IV mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov (ďalej „novela  zákona o DPH“ ) s účinnosťou od 1.1.2010. 
Novelou zákona o DPH  sa vypustil zákaz odpočítania dane z pridanej hodnoty pri kúpe 
a nájme osobných automobilov patriacich do kategórie M1. Dôvodom je zrovnoprávnenie 
možnosti odpočítania dane pri automobiloch patriacich do kategórie M1 s možnosťou 
odpočítania dane pri kúpe a nájme automobilov patriacich do kategórie N1. Novelou zákona o 
DPH bolo s účinnosťou od 1.1.2010  vypustené  v § 49 ods. 7 písm. a) a b) a v § 49 zákona o 
DPH boli  vypustené  odseky 8 a 9.  Uvedené znamená, že od 1.1.2010 platiteľ dane, pri kúpe 
a nájme osobného automobilu zaradeného do kategórie M1 a pri kúpe príslušenstva osobného 
automobilu vrátane montáže, môže si po splnení podmienok stanovených v § 49 -51 zákona o 
DPH uplatniť odpočítanie dane. 
 
Príklad: 
Platiteľ dane, stavebná firma kúpil dňa 22.1.2010 osobný automobil od predajcu 
automobilov, platiteľa dane na účely svojho podnikania. Platiteľ dane si môže uplatniť  
odpočítanie dane z predmetného automobilu po splnení podmienok stanovených v § 49 - 51 
zákona o DPH v znení účinnom  od 1.1.2010. 
 
       Podľa prechodného ustanovenia § 85i ods. 1 novely zákona o DPH na odpočítanie dane, 
ktorá sa vzťahuje  na  kúpu a nájom osobného  automobilu registrovaného v kategórii M1, sa 
vzťahuje § 49 ods. 7 písm. a) a § 49 ods. 8 a 9 zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009, 
ak sú  súčasne splnené dve podmienky: 

• zmluva o kúpe alebo nájme osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 bola  
uzavretá do 31.12.2009  a 

• osobný automobil bol odovzdaný kupujúcemu alebo nájomcovi do 31.12.2009.   
      Pre účely zákona o DPH sa pod pojmom „odovzdaný“ rozumie právo disponovať    

s tovarom ako vlastník, t.j. ide o  fyzické odovzdanie osobného automobilu 
kupujúcemu alebo nájomcovi. 

      
        Zámerom prechodného ustanovenia je neumožniť právo na odpočítanie dane po 
1.1.2010, ak zmluva o dodaní osobného automobilu alebo o jeho nájme bola uzavretá do 
31.12.2009 a súčasne automobil bol odovzdaný kupujúcemu alebo nájomcovi do 31.12.2009. 
Ak platiteľ dane uzavrel zmluvu o kúpe alebo nájme osobného automobilu v roku 2009 
a osobný automobil  prevzal od kupujúceho alebo  prenajímateľa  po 1.1.2010, na odpočítanie 
dane, ktorá sa vzťahuje na kúpu osobného automobilu, sa vzťahuje postup podľa § 49 zákona 
o DPH v znení účinnom od 1.1.2010. 
  
       Ustanovenie § 85i ods. 1 novely zákona o DPH sa nevzťahuje na § 49 ods. 7 písm. b) 
zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009. Platiteľ dane pri kúpe príslušenstva osobného 
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automobilu vrátane jeho montáže vykonanej do 31.12.2009 postupuje pri uplatnení 
odpočítania dane podľa zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009. Ak bolo príslušenstvo 
osobného automobilu kúpené do 31.12.2009 a jeho montáž vykonaná po 1.1.2010, pri 
uplatnení odpočítania dane z príslušenstva postupuje platiteľ dane podľa zákona o DPH 
účinného do 31.12.2009 a pri odpočítaní dane z jeho montáže podľa zákona o DPH účinného 
od 1.1.2010. Ak platiteľ dane kúpi príslušenstvo osobného automobilu  po 1.1.2010, potom 
pri uplatnení odpočítania dane z príslušenstva vrátane  jeho montáže postupuje podľa zákona 
o DPH v znení účinnom  od 1.1.2010. 
      
Príklad: 
Platiteľ dane uzavrel zmluvu o kúpe osobného automobilu dňa 20.12.2010. Osobný automobil 
platiteľ dane  prevzal od kupujúceho, platiteľa dane dňa 4.1.2010. Na odpočítanie dane, ktorá 
sa vzťahuje na kúpu osobného automobilu, sa vzťahuje postup podľa § 49 zákona o DPH 
v znení účinnom od 1.1.2010.  
 
Príklad: 
Platiteľ dane, ktorého predmetom podnikania je kúpa a nájom osobných automobilov,  kúpil v 
septembri 2009 osobný automobil zaradený do kategórie  M1 za účelom jeho ďalšieho nájmu. 
Platiteľ  dane  pri  jeho  kúpe uplatnil  odpočítanie  dane  v zmysle § 49 ods. 8 zákona o DPH.  
V mesiaci február 2010 použil osobný automobil za účelom vykonania služobnej cesty, t.j. 
automobil použil na iný účel ako deklaroval jeho použitie pri kúpe.  Zmluva o kúpe 
predmetného automobilu bola uzavretá do 31.12.2009 a osobný automobil bol odovzdaný  
taktiež do 31.12.2009. Podľa § 85i ods. 1 zákona o DPH, na odpočítanie dane, ktorá sa 
vzťahuje na kúpu osobného automobilu na účely jeho ďalšieho nájmu  sa vzťahuje postup 
podľa § 49 ods. 8 a 9 zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009.  Platiteľ dane v mesiaci 
február 2010 osobný automobil použil na iný účel ako je ustanovené v ods. 8 § 49 zákona 
o DPH v znení účinnom do 31.12.2009, preto je povinný v zmysle § 49 ods. 9 zákona o DPH 
v znení účinnom do 31.12.2009 odviesť daň vo výške odpočítanej dane v zdaňovacom období, 
v ktorom osobný automobil prvýkrát použil na iný účel, t.j. vo februári 2010, resp. v I.Q.2010; 
ak je osobný automobil predmetom odpisovania podľa osobitného predpisu, ktorým je § 22 
zákona o dani z príjmov, zníži platiteľ dane odvod dane o pomernú časť dane zodpovedajúcu 
odpisom.  
 
       Ak zo zmluvy o kúpe osobného automobilu uzavretej v roku 2009 vyplýva, že automobil 
bude odovzdaný kupujúcemu po 1.1.2010 a  pred jeho dodaním bola prijatá zálohová platba 
v roku 2009, platiteľovi dane (dodávateľovi) v roku 2009 vznikla daňová povinnosť pred 
dodaním tovaru v zmysle § 19 ods. 4 zákona o DPH.  Platiteľ dane - odberateľ  nemohol do 
31.12.2009 odpočítať daň podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH z platby uskutočnenej 
pred dodaním automobilu. K dodaniu osobného automobilu došlo po 1.1.2010 a pri kúpe 
osobného automobilu je zákaz odpočítania dane podľa novely zákona o DPH zrušený, t.j. 
platiteľ dane si môže uplatniť odpočítanie dane pri kúpe osobného automobilu po splnení 
podmienok stanovených v § 49 - 51 zákona o DPH v znení účinnom po 1.1.2010.  V tomto 
prípade sa neuplatní ustanovenie § 85i ods. 1 novely zákona o DPH, pretože nie sú splnené 
obidve podmienky stanovené v cit. ustanovení novely zákona o DPH. Zmluva bola 
uzatvorená v roku 2009 a automobil bol odovzdaný kupujúcemu po 1.1.2010. Platiteľ dane 
môže uplatniť právo na odpočítanie dane zo zálohovej platby vzťahujúcej sa na osobný 
automobil dodaný po 1.1.2010 dodatočným daňovým priznaním podaným najskôr 
k zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikla daňová povinnosť  z prijatej platby pred dodaním  
automobilu a najneskôr k poslednému zdaňovaciemu obdobiu roku 2009. Uplatniť právo na 
odpočítanie dane z platby uskutočnenej pred dodaním osobného automobilu v roku 2009,  ak 
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osobný automobil bol odovzdaný kupujúcemu po 1.1.2010 je možné len podaním 
dodatočného daňového priznania.  
 
  
Príklad: 
Platiteľ dane uzavrel s platiteľom dane  zmluvu o kúpe osobného automobilu zaradeného do 
kategórie M1 dňa 30.10.2009 v celkovej sume  35 700 eur vrátane dane.  V zmysle zmluvy 
odberateľ, platiteľ dane zaplatil zálohovú platbu vo výške 10% z celkovej predajnej ceny 
v sume 3 570 eur dňa  30.10.2009. Faktúru z dôvodu prijatia platby  pred dodaním osobného 
automobilu  vyhotovil dodávateľ dňa 30.10.2009 vo výške prijatej platby v celkovej sume 
3570 eur, v tom daň 570 eur. Osobný automobil predávajúci  odovzdal kupujúcemu dňa 
27.1.2010 a v ten istý deň bola vyhotovená faktúra z dôvodu dodania osobného automobilu. 
Osobný automobil kúpil platiteľ za účelom jeho použitia na dodávky tovarov a služieb, pri 
ktorých vzniká daňová povinnosť. 
Právo odpočítať daň z tovaru vzniká platiteľovi v deň, keď vznikla daňová povinnosť pri 
tomto tovare. Zo zálohovej platby vznikla dodávateľovi daňová povinnosť dňa 30.10.2009 
podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH.  Právo uplatniť  odpočítanie dane z platby uhradenej pred 
dodaním tovaru môže platiteľ dane, ak má pri odpočítaní dane faktúru od platiteľa 
vyhotovenú v súlade s § 71 zákona o DPH.  Podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH, odpočítanie 
dane môže platiteľ dane vykonať  najskôr v zdaňovacom období, v ktorom  právo na 
odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, 
v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového 
priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má faktúru. 
Dodávateľ vyhotovil faktúru 30.10.2009, odberateľ ju dostal 16.11.2009. Platiteľ dane mal 
faktúru k dispozícii v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie október 
2009, odpočítanie dane môže  platiteľ dane uplatniť najskôr v zdaňovacom období  október 
2009, a musí byť uplatnené najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, 
v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, t.j. najneskôr v zdaňovacom období december 
2009, kedy platil zákaz odpočítania dane. Podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH účinného 
do 31.12.2009 platiteľ dane si nemôže  odpočítať  daň  zo zálohovej platby v sume 570 eur 
vzťahujúcej sa na dodanie osobného automobilu.  
Platiteľ dane si môže pri kúpe osobného automobilu odpočítať daň podľa § 49 zákona o DPH 
v znení účinnom po 1.1.2010 po splnení podmienok stanovených v § 51 zákona o DPH  (PC 
35700-zálohová platba 3570=32 130 eur) vo výške  5 130 eur (32130x19/119), pretože 
osobný automobil  bol dodaný po 1.1.2010.  
Pri dodaní osobného automobilu, ktorý bol odovzdaný kupujúcemu po 1.1.2010 vznikla 
dodávateľovi daňová povinnosť dvakrát. Jedenkrát v roku 2009 z dôvodu prijatia platby pred 
jeho dodaním podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH, kedy platil zákaz odpočítania dane pri kúpe 
osobného automobilu a druhýkrát z jeho  dodania v roku 2010 podľa § 19 ods. 1 zákona 
o DPH, kedy pri jeho kúpe je zákaz odpočítania dane zrušený podľa novely zákona o DPH. 
Platiteľ dane (kupujúci) zálohovú platbu zaplatil v zmysle zmluvy o kúpe osobného 
automobilu zaradeného v kategórii M1 pred jeho dodaním v roku 2009 a podľa § 49 ods. 7 
písm. a) zákona o DPH účinného do 31.12.2009 si nemohol odpočítať daň v sume 570 eur. 
Vzhľadom na skutočnosť, že k  dodaniu osobného automobilu došlo po 1.1.2010 a pri jeho 
kúpe bolo možné odpočítať  daň len z jeho dodania, platiteľ dane môže uplatniť právo na 
odpočítanie dane v sume 570 eur predložením  dodatočného daňového priznania podanom 
najskôr k zdaňovaciemu obdobiu október 2009, a najneskôr k poslednému zdaňovaciemu 
obdobiu roku 2009. V tomto prípade sa neuplatní ustanovenie § 85i ods. 1 novely zákona 
o DPH, pretože nie sú splnené obidve podmienky stanovené v cit. ustanovení. Odpočítanie 
dane z platby uskutočnenej pred dodaním osobného automobilu, pri ktorej vznikla daňová 
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povinnosť v roku 2009, ak je osobný automobil odovzdaný kupujúcemu alebo nájomcovi po 
1.1.2010 je možné len podaním dodatočného daňového priznania.  
 
 
      Podľa  § 85i ods. 2 novely zákona o DPH,  dodanie osobného automobilu registrovaného 
v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie 
dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009. Platiteľ dane, 
ktorý po 1.1.2010 predá osobný automobil zaradený v kategórii M1, pri kúpe ktorého v súlade 
s § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH účinného do 31.12.2009 nemohol  odpočítať daň,  pri 
jeho predaji postupuje podľa cit. prechodného ustanovenia novely zákona o DPH, t.j. predaj 
predmetného automobilu oslobodí od dane podľa § 85i ods. 2 novely zákona o DPH, 
vzhľadom na to, že pri jeho kúpe do 31.12.2009 bolo  vylúčené odpočítanie dane. 
 
Príklad: 
Platiteľ  dane  kúpil osobný automobil registrovaný v  kategórii M1 dňa 15.11.2008 a  podľa 
§ 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH pri jeho kúpe nemohol uplatniť odpočítanie dane. Platiteľ 
dane sa rozhodne v mesiaci júl 2010 predmetný automobil predať. Pri nadobudnutí 
predmetného automobilu platiteľ dane  nemohol  odpočítať daň, preto jeho  predaj  v roku 
2010 je oslobodený od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH. 
 
 
Príklad: 
Platiteľ dane kúpil osobný automobil registrovaný v kategórii M1 dňa 20.5.2009. Podľa § 49 
ods. 7 písm. a) zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2009, platiteľ dane pri jeho kúpe 
nemohol odpočítať daň. V mesiaci marec 2010 si dal do predmetného  automobilu 
namontovať klimatizačné zariadenie. Pri kúpe klimatizačného zariadenia vr. jeho montáže 
uplatnil odpočítanie dane podľa § 49 - 51 zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2010. 
Platiteľ dane sa rozhodol v mesiaci október 2010  automobil  predať. Pri kúpe osobného  
automobilu bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPH, preto 
jeho  predaj  v roku 2010 je  oslobodený od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH.  
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