
 

Usmernenie 
k postupu pri odpočte daňovej straty v daňovom  priznaní 

k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/017084/2015-721 podľa  zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

v zdaňovacom období, ktoré  končí v roku 2017 
 
 

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri vyplnení Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov 
D  – Evidencia a odpočet straty (ďalej len „tabuľka D“) v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby 
č. MF/017084/2015-721 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o dani z príjmov“) v zdaňovacom období, ktoré končí v roku 2017, za predchádzajúce zdaňovacie 
obdobia, odbor daňovej metodiky vydáva nasledovné usmernenie.  
 
Tlačivo daňového  priznania k dani z príjmov právnickej osoby č. MF/017084/2015-721 (ďalej len „DPPO 2015“) 
je platné aj pri podávaní daňového priznania daňovníkom, ak posledný deň lehoty na podanie daňového 
priznania  uplynul po 31.12.2016. Tabuľka D umožňuje pre účely odpočtu od základu dane podľa § 30 zákona 
o dani z príjmov v stĺpcoch č. 5 a 6 vyplniť daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia rokov 2014 a 2015, 
resp. daňové straty za hospodársky rok, ktorý skončil v roku 2014 a hospodársky rok, ktorý skončil v roku 2015. 
 
Ak daňovník, ktorý  má zdaňovacie obdobie hospodársky rok (napr. od 01.02.2016 do 31.01.2017), počnúc 
zdaňovacím obdobím, ktoré skončilo v roku 2014 vykazoval daňové straty, vrátane hospodárskeho roka, ktorý 
skončil v roku 2016 a v zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok od  01.02.2016 do 31.01.2017, tzn. 
v tlačive DPPO 2015, chce uplatňovať nárok na odpočet týchto strát,  v tabuľke D nie je k dispozícii na vyplnenie 
ďalší stĺpec pre vykázanie a uplatnenie odpočtu  daňovej straty vykázanej za hospodársky rok, ktorý skončil 
v roku 2016.  
 
Odbor daňovej metodiky, odd. metodiky dane z príjmov a účtovníctva po konzultácii s Ministerstvom financií 
Slovenskej republiky pri vyplnení tabuľky D v DPPO 2015 za zdaňovacie obdobie, ktoré končí v roku 2017, 
odporúča daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie hospodársky rok od  01.02.2015 do 31.01.2016 
odpočítať v stĺpci č. 6, spolu s odpočtom straty vykázanej za zdaňovacie obdobie, ktoré skončilo v r. 2015 (napr. 
hospodársky rok od 01.02.2014 do 31.01.2015).  
 
To znamená, že daňovník v  DPPO 2015, ktoré podáva za zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01.02.2016 
do 31.01.2017 v stĺpci 6 uvedie: 
- zdaňovacie  obdobie  za  obdobie obidvoch hospodárskych  rokov (napr.  obdobie od 01.02.2014 

do 31.01.2016 za hospodárske roky 2014/2015 a 2015/2016), 
- na riadku 1 súčet vykázaných daňových strát  za obidva hospodárske roky, 
- na riadku 2 nárok  na odpočet  (suma najviac do výšky  ¼   zo  súčtu  daňových  strát)   za obidve  

zdaňovacie obdobia a táto suma sa premietne do celkového nároku na riadku 2 v stĺpci 7. 
 
Údaje uvedené v stĺpci 6 daňovník rozpíše na jednotlivé zdaňovacie obdobia (hospodárske roky) v V. časti - 
Miesto pre osobitné záznamy daňovníka.  
 
Obdobným spôsobom daňovník postupuje aj v iných prípadoch, napr. ak v roku 2017 podáva daňové priznanie 
(použije tlačivo DPPO 2015) za zdaňovacie obdobie, ktoré končí v roku 2017, v ktorom vykáže základ dane 
(s výnimkou zdaňovacieho obdobia odo dňa vstupu do  konkurzu alebo  likvidácie, v ktorom v súlade s § 30 
ods. 1 zákona o dani z príjmov nárok na odpočet daňovej straty zaniká), ak v tomto tlačive bude umorovať 
daňové straty, vrátanej daňovej straty vykázanej za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktoré 
skončilo v priebehu roka 2016.  
 



Upozorňujeme, že uvedené sa netýka daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie - kalendárny rok 2016, 
ktorá môže byť odpočítavaná od základu dane až v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2017. 
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