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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 

 

Informácia 

k uplatneniu paušálnych výdavkov za zdaňovacie obdobie 2017 
 

  

 

Paušálne výdavky za zdaňovacie obdobie 2017 si môže daňovník uplatniť podľa § 6 ods. 10 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o dani z príjmov) vo výške 60 % 

 

 z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1  

a 2 zákona o dani z príjmov), najviac však do výšky 20 000 eur, ako aj  

  

 zo sumy príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona  

o dani z príjmov), najviac do výšky 20 000 eur. 

 

Paušálne výdavky si môže uplatniť daňovník iba v prípade, ak nie je platiteľom dane 

z pridanej hodnoty, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia. Daňovník, 

ktorý je platiteľom DPH počas celého roka 2017, si nemôže uplatniť paušálne výdavky. 

 

Poznámka: 

Daňovník, ktorý je registrovaný na DPH podľa § 7 alebo podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa nepovažuje za platiteľa DPH. 

 

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov za zdaňovacie obdobie 2017 sa suma maximálnej výšky 

paušálnych výdavkov neurčuje v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej 

činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo od počtu mesiacov poberania 

príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. 

 

Ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sume výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky 

daňovníka, okrem povinne zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, na sociálne 

poistenie, na sociálne zabezpečenie a okrem príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

podľa osobitného predpisu (ďalej poistné a príspevky), ktoré je daňovník povinný platiť  

v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, 

ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích 

obdobiach. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch 

v preukázanej výške. 
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Príklad: 

Fyzická osoba získala živnostenské oprávnenie v marci 2017. V máji 2017 sa zaregistrovala 

za platiteľa DPH. V roku 2017 dosiahla príjem zo živnosti vo výške 45 000 eur. Poistné na 

zdravotné poistenie zaplatila v roku 2017 vo výške 585 eur. Môže si uplatniť paušálne 

výdavky a v akej výške? 

Fyzická osoba si môže uplatniť aj paušálne výdavky, nakoľko nebola platiteľom DPH celý rok 

2017. Keďže 60 % z príjmov zo živnosti predstavuje sumu 27 000 eur, môže si uplatniť 

paušálne výdavky maximálne vo výške 20 000 eur + preukázateľne zaplatené poistené na 

zdravotné poistenie vo výške 585 eur. Fyzická osoba si teda môže uplatniť výdavky celkom 

v sume 20 585 eur. 

 

Upozornenie:  

Paušálne výdavky si nemôže uplatniť daňovník pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti podľa 

§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov! 

 

 

Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, je povinný viesť evidenciu podľa § 6 ods. 10 

zákona o dani z príjmov, a to evidenciu o 

 

 príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového 

základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných 

dokladov a  

 zásobách a pohľadávkach. 

 

Daňovník, ktorý v roku 2017 zmenil spôsob uplatňovania daňových výdavkov 

z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky, musí postupovať podľa § 51a 

zákona o dani z príjmov, a to nasledovne: 

 

Prechod z evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov na paušálne výdavky  

- § 51a ods. 1 zákona o dani z príjmov 

 

Daňovník, ktorý v roku 2016 uplatnil skutočné preukázateľné daňové výdavky z daňovej 

evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, a v roku 2017 uplatní paušálne 

výdavky, nie je povinný upravovať základ dane za rok 2017 o cenu nespotrebovaných 

zásob, výšku záväzkov a výšku pohľadávok. Pri prechode z evidencie vedenej podľa § 6 ods. 

11 zákona o dani z príjmov na evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov sa  

 

a) konečný stav zásob k 31.12.2016 zistený z evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani 

z príjmov uvedie ako začiatočný stav zásob k 1.1.2017 v evidencii vedenej podľa § 6 ods. 

10 zákona o dani z príjmov, 

b) konečný stav pohľadávok k 31.12.2016 zistený z evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona 

o dani z príjmov uvedie ako začiatočný stav pohľadávok k 1.1.2017 v evidencii 

pohľadávok vedenej podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. 
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Tento postup vyplýva z usmernenia MF SR č. MF/011092/2009-72 z 22.4.2009, ktoré je 

zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2009. 

 

Prechod z vedenia jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky - § 51a ods. 5 a 6 

zákona o dani z príjmov 

 

Daňovník, ktorý v roku 2017 uplatní paušálne výdavky, pričom v roku 2016 účtoval v sústave 

jednoduchého účtovníctva, nie je povinný upravovať základ dane za rok 2017 o cenu 

nespotrebovaných zásob, výšku záväzkov a výšku pohľadávok, ale je povinný  

 

a) základ dane za rok 2017 zvýšiť o zostatky rezerv vytvorených podľa § 20 ods. 9 písm. 

b), d) až f) podľa stavu zisteného k 1.1.2017, t. j. o zostatok rezervy na lesnú pestovnú 

činnosť, zostatok rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich 

uzavretí, zostatok rezervy na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností 

a zostatok účelovej finančnej rezervy na uloženie úložiska pri nakladaní s odpadom 

z ťažobného priemyslu 

 

b) naďalej evidovať opravnú položku k nadobudnutému majetku, ktorú zaúčtoval 

v účtovných obdobiach podľa zákona o účtovníctve; pasívnu opravnú položku 

k nadobudnutému majetku je povinný aj počas uplatňovania paušálnych výdavkov 

zahrňovať do zdaniteľných príjmov, pričom aktívna opravná položka k nadobudnutému 

majetku neovplyvňuje výšku paušálnych výdavkov. 

Počas uplatňovania paušálnych výdavkov daňovník nemôže prerušiť a ani predĺžiť dobu 

zahrňovania opravnej položky k nadobudnutému majetku do daňových výdavkov alebo 

príjmov. 

 

Pri prechode z jednoduchého účtovníctva na uplatňovanie paušálnych výdavkov sa  

 konečný stav zásob k 31.12.2016 zistený z knihy zásob uvedie ako začiatočný stav zásob 

k 1.1.2017 v evidencii zásob vedenej podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, 

 

 konečný stav pohľadávok k 31.12.2016 zistený z knihy pohľadávok uvedie ako začiatočný 

stav pohľadávok k 1.1.2017 v evidencii pohľadávok vedenej podľa § 6 ods. 10 zákona  

o dani z príjmov. 

 

Prechod z vedenia podvojného účtovníctva na paušálne výdavky - § 51a ods. 4 a 6 

zákona o dani z príjmov 

 

Daňovník, ktorý v roku 2016 účtoval v sústave podvojného účtovníctva, a ktorý v roku 2017 

uplatní paušálne výdavky z evidencie vedenej podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, je 

povinný základ dane za rok 2017 upraviť podľa § 17 ods. 8 písm. b) zákona o dani 

z príjmov, a to o 

- zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, 
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- zostatky príjmov budúcich období, 

- zostatky výnosov budúcich období, 

- zostatky výdavkov budúcich období, 

- zostatky nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia  

s obdobím konkurzu, 

zistených k 1.1.2017. 

 

Úprava základu dane týkajúca sa príjmov (napr. výnosy budúcich období, príjmy budúcich 

období) sa vykoná zvýšením resp. znížením príjmov, z ktorých daňovník v roku 2017 

uplatní paušálne výdavky.  

 

Úpravu základu dane týkajúcu sa výdavkov (náklady budúcich období, výdavky budúcich 

období) daňovník v roku 2017 nevykoná, pretože táto úprava je už zahrnutá v sume 

percentuálnych výdavkov. 

 

Pri úprave základu dane podľa § 17 ods. 8 písm. b) zákona o dani z príjmov je potrebné 

skúmať, z čoho zostatky účtov časového rozlíšenia 381, 383, 384 a 385 vyplynuli a na 

základe všetkých dostupných informácií, dokladov, zmlúv, zaúčtovaných účtovných prípadov 

a pod. následne podľa zákona o dani z príjmov vyhodnotiť potrebu úpravy základu dane 

podľa toho, či by uvedené položky mali zvýšiť alebo znížiť príjmy o tie, ktoré boli alebo by 

boli aj zdaniteľnými príjmami podľa zákona o dani z príjmov. 

 

Ak daňovník počas vedenia účtovníctva zaúčtoval opravnú položku k nadobudnutému 

majetku podľa zákona o účtovníctve, je povinný túto opravnú položku naďalej evidovať aj 

pri uplatňovaní paušálnych výdavkov. 

Pasívnu opravnú položku k nadobudnutému majetku je povinný aj počas uplatňovania 

paušálnych výdavkov zahrňovať do zdaniteľných príjmov, pričom aktívna opravná položka 

k nadobudnutému majetku neovplyvňuje výšku paušálnych výdavkov. 

Počas vedenia evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov daňovník nemôže prerušiť 

a ani predĺžiť dobu zahrňovania opravnej položky k nadobudnutému majetku do daňových 

výdavkov alebo príjmov. 

 

Upozornenie:  

Ak daňovník v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 

uplatní paušálne výdavky, nemôže ich podaním dodatočného daňového priznania za rok 2017 

zmeniť na preukázateľné daňové výdavky. 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 

Centrum podpory pre dane 

Marec 2018 

 


