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Veľa ľudí a hlavne podnikateľov si dnes nevie predstaviť život 
bez svojho benzínového či dieselového tátoša. Auto k výkonu 
podnikateľských činnosti rozhodne patrí.

Keďže sa v tejto oblasti vyskytujú stále tie isté otázky, rozhodli 
sme sa pre vás napísať tento krátky e-book, ktorý vám napovie:

• ako sa rozhodovať pri jeho zaobstaraní,
• ktoré výdavky sú súčasťou základu dane,
• aká evidencia je nevyhnutná,
• na čo pri kúpe nezabudnúť.

Nezabudnite: Pri kúpe automobilu a daňových výdavkoch 
týkajúcich sa auta musí byť jasné, že si ho zaobstarávate 
za účelom dosahovania, zabezpečenia a udržania 
zdaniteľných príjmov. Nespoliehajte sa teda na to, že 
zadovážite autá celej svojej rodine.

Poďme teda spoločne zistiť, ako na to.

Aktualizácia pre rok 2021
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AKO SI ZAOBSTARAŤ AUTOMOBIL V RÁMCI 
PODNIKANIA

Ste SZČO alebo máte založenú spoločnosť s ručením obmedzeným 
a rozmýšľate o kúpe auta? V dnešnej dobe určite nie ste jediní. Auto 
je prostriedok, ktorý vám určite uľahčí život a podnikanie. 
Môžete teda ako podnikateľ porozmýšľať o tom, že si ho zaradíte 
do obchodného majetku.

Ako na kúpu a používanie auta na podnikanie?
•	 Cena auta bola vyššia ako 1 700 € a nižšia ako 48 000 €. 

(Momentálne nehovoríme o luxusných automobiloch, k tým 
sa vyjadríme neskôr.)

•	 Auto bude využívané výlučne na podnikanie a nie na 
súkromné účely.

Kúpna cena vozidla sa zahrnie do daňových výdavkov 
postupne, prostredníctvom daňových odpisov. Vstupná cena pre 
daňové odpisovanie sa určí na základe faktúry, kúpnej zmluvy alebo 
obdobného dokladu a nákladov súvisiacich s kúpou do času, kedy 
s autom začnete jazdiť, presnejšie, kedy auto zaradíte do používania.

Ako funguje odpisovanie?
•	 Osobný automobil treba zaradiť do 1. odpisovej skupiny 

s dobou odpisovania 4 roky 

Pozor, neplatitelia DPH zahŕňajú do vstupnej ceny aj DPH  
(okrem prípadov, ak využijú leasing/finančný prenájom).

Osobné automobily s druhom paliva/zdrojom energie „BEV“ 
alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom 
paliva alebo zdroja energie. Tieto zaradíme do 0. odpisovej 
skupiny s dobou odpisovania 2 roky. 

•	 Uplatňujte iba rovnomerné odpisovanie.
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INFOBOX: 

Ako určiť ročný odpis? Stačí, ak vydelíte vstupnú cenu 
dobou odpisovania.

•	 V prvom roku sa uplatní len počet mesiacov, v ktorých 
ste začali auto využívať, do konca zdaňovacieho obdobia.  
Ak napríklad auto zaradíte do užívania v októbri 2021, ročný 
odpis vydelíte 12 a vynásobíte 3 mesiacmi.

Ukážme si odpisovanie na konkrétnom príklade.

Čo ak bude vstupná cena pre daňové odpisovanie vo výške 
24 000 €? Ročný odpis bude vyzerať nasledovne: 24 000 ÷ 4. 
Výsledok je teda ročný odpis v hodnote 6 000 €. Nezabudnite však 
na prvý rok, ten bude vypočítaný podľa počtu mesiacov užívania.

Rok Ročný odpis
2021 1 500 (6 000 ÷ 12 × 3)
2022 6 000
2023 6 000
2024 6 000
2025 4 500

Pri odpisovaní je takisto dôležité uvedomiť si rozdiel medzi 
účtovníctvom a daňami. Hoci idú ruka v ruke, v určitých veciach 
sa vždy budú odlišovať. V účtovníctve musíte pracovať s pojmom 
obstarávacia cena a zároveň rozlišovať medzi účtovnými a daňovými 
odpismi.

A ako účtovne odpísať auto? Odpíšete ho na základe 
účtovného odpisového plánu. To všetko prostredníctvom 
účtovných odpisov. Nezabudnite však brať ohľad na opotrebovanie, 
ktoré bude zodpovedať bežným podmienkam používania auta.

Auto je kúpené, používané a účtovný a daňový odpisový plán je 
stanovený. Čo ďalej?
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BLOČKY Z BENZÍNKY SI STAROSTLIVO 
UKLADAJTE

Auto už úspešne využívate a zaradzujete do podnikania. 
Čo však s bločkami, ktoré sa vám po natankovaní kopia?

•	 Ak máte vo firme viacero áut, poproste osobu, ktorá 
natankuje, aby na doklad uviedla EČV. Ekonóm sa tak 
rýchlejšie zorientuje pri triedení a identifikácii dokladov. 

•	 Ak máte vo firme iba jedno auto, ekonóm by mal pre istotu 
skontrolovať, či doklady zodpovedajú pohonnej látke 
uvedenej v technickom preukaze.

Ako uplatniť spotrebu pohonných látok 
v daňových výdavkoch?

1. podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané:

a. na základe evidencie jázd, tzn. v nadväznosti na 
spotrebu (z TP, z doplňujúcich údajov výrobcu či 
predajcu) a počet ubehnutých kilometrov, spotrebu 
zvýšime o 20 %.

Ak vychádzame zo spotreby preukázanej dokladom od  
autorizovanej osoby, spotreba sa už o 20 % nezvyšuje. 

b. Nákladné automobily a pracovné mechanizmy: 
môžeme postupovať ako je uvedené vyššie

alebo

preukázanou spotrebou či spotrebou vo vnútornom 
akte riadenia (interné smernice presne určujúce 
a odôvodňujúce výpočet spotreby). Kedy je uvedené 
vhodné?: spotreba sa nezhoduje s údajmi v  TP alebo sa 
tam neuvádza. 

2. na základe dokladov o ich nákupe najviac do výšky 
vykázanej z GPS (iba v prípade, ak je auto vybavené týmto 
systémom)
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INFOBOX: 

Praktický príklad uplatnenia výdavkov môže vyzerať aj takto: 

Používate auto výlučne na podnikanie a v roku 2021 ste 
na tankovanie minuli dokopy 3 000 €. Akú sumu si môžete 

uplatniť? V zdaňovacom období to po zohľadnení počtu 
najazdených kilometrov bude 2 400 €. Stačí, ak sa preukážete 

stavom tachometra k začiatku a koncu daného roka.

3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % 
z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok, kedy 
nie ste povinní viesť knihu jázd (pozor, týmto nedeklarujete, 
že používate vozidlo aj na súkromné účely!)

Ako postupovať pri nákladných vozidlách 
a preukazovaní spotreby cez GPS?
Máte nákladné vozidlo alebo pracovný mechanizmus, u ktorého sa 
v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze neuvádza 
alebo nezhoduje spotreba pohonných látok? Je možné uplatniť 
si výdavky podľa preukázanej spotreby. Spotrebu môžete 
doložiť aj napr. internou smernicou, ktorá určuje a odôvodňuje 
spôsob výpočtu spotreby. Je však dôležité, aby ste doložili 
cenu pohonných látok dokladmi o nákupe.

Ako preukázať spotrebu cez GPS? Tento spôsob môžete použiť 
iba v prípade, že GPS zaznamenáva všetky vykonané jazdy 
a zároveň aj spotrebu.

Evidencia jázd slúži ako podklad, ktorý jasne ukazuje, na aké 
cesty bolo auto použité. V tomto prípade neprepočítavajte spotrebu 
podľa osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu.

Tak čo? Presvedčili sme vás k odkladaniu si bločkov z tankovania?
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POUŽÍVANIE AUTA NIE JE IBA O TANKOVANÍ

Všetko išlo ako po masle, no odrazu to vyzerá, že auto bude 
potrebovať očistiť či opraviť. Firemná pokladnička bude musieť 
znova zacinkať. Čo na to daňový úrad?

Ak auto používate naozaj iba v rámci podnikania (teda žiadne 
cesty do fitka, po deti do škôlky a pod.), máte možnosť uplatniť 
si ďalšie výdavky spojené s používaním automobilu.

Aké daňové výdavky vám pri jazdení budú 
uznané v plnej výške?

•	 opravy a údržba automobilu

•	 zákonné a havarijné poistene, GAP

•	 daň z motorových vozidiel

•	 diaľničné poplatky

•	 poplatky za parkovanie

•	 umývanie automobilu

•	 technické a emisné kontroly a pod.

Šupnite teda auto do servisu bez obáv. Alebo si ho vyleštite 
v najbližšej autoumyvárke. Len sa o neho nestarajte viac ako 
o partnera či partnerku, to nerobí dobrotu. 
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ŤAHÁ VÁS TO VYUŽÍVAŤ AUTO AJ MIMO 
PODNIKANIA?

Auto na podnikanie je fajn, no každý z nás vie, že pokušeniu používať ho 
aj na súkromné účely je ťažké odolať. Viete, ako sa v tomto prípade 
posudzujú daňové výdavky? (Vychádzajme z predpokladu, že auto 
je zaradené v obchodnom majetku, slúži na podnikanie a zároveň na 
súkromné účely a nejde o luxusný automobil.)

Môžete si vybrať medzi paušálnym uplatňovaním výdavkov 
alebo preukázateľnou výškou výdavkov v závislosti od toho, 
ako ste auto skutočne využívali.

Čo si môžete predstaviť pod paušálnym 
uplatňovaním výdavkov?
Paušálne uplatňovanie je vždy vo výške 80 % a jeho výhodou 
je, že správca dane ďalej nebude zisťovať pomer aktivít, na ktoré 
ste reálne auto využívali.

Správca dane však môže skúmať to, či je auto naozaj využívané 
tak, aby ste si mohli uplatňovať daňové výdavky. Je dôležité teda 
dodržať využívanie auta na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 
zdaniteľného príjmu.

Ako pri používaní auta preukázať skutočnú 
výšku výdavkov?
Ak využívate auto na podnikateľské aj súkromné účely, je nutné 
preukázať správcovi dane skutočný pomer používania auta. 
Iba tak si uplatníte výdavok v rozmedzí od 80 % do 100 %, pričom 
100 % znamená plné využívanie auta na dosiahnutie, zabezpečenie 
a udržanie zdaniteľného príjmu.

Akým spôsobom výšku výdavkov preukázať? To zostáva na vás. 
Môžete to napríklad previesť aj cez interný predpis. Ideálna 
je kniha jázd.
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Nie vždy sa dajú tieto spôsoby uplatniť
Ste zamestnávateľ, ktorý poskytne zamestnancovi auto na služobné 
aj súkromné účely počas prvých 8 rokov? Zamestnancovi 
zdaňujete 1 % zo vstupnej ceny automobilu, ktorá je vrátane 
DPH. Vyššie uvedené teda uplatniť nejde.

INFOBOX: 

Daň z motorových vozidiel sa bez ohľadu na rozsah použitia 
auta na podnikanie či súkromné účely nekráti.
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AKO MÔŽETE POUŽÍVAŤ AUTO NA OBIDVA 
ÚČELY?

Aby ste vedeli, ako sa má správne pristupovať k autu, ktoré 
používate na podnikateľské aj súkromné účely, pripravili sme si pre 
vás pár príkladov.

Podnikateľ – SZČO
Ste podnikateľ, ktorý si zaradil do obchodného majetku auto 
využívané na 50 % jeho rodinou?

Nemôžete si uplatniť 100 % výdavkov spojených s využívaním 
auta. Je však možné uplatniť si 80 % paušálne výdavky na:

•	 obstaranie vozidla (odpisy)

•	 prevádzkovanie

•	 opravy a udržiavanie

•	 poistenie a pod.

Skutočný pomer využívania auta na súkromné účely už ďalej 
skúmať nemusíte. Daň z motorových vozidiel si však môžete 
uplatniť v plnej výške.

Právnická alebo fyzická osoba – zamestnávateľ
Keď poskytnete zamestnancovi auto na služobné a súkromné účely, 
znamená to, že zdaňujete zamestnancovi nepeňažný príjem 
vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla mesačne. Nekráťte však 
daňové výdavky, budú vám plne uznané. V prípade pohonných 
látok sú uznané len tie, ktoré súvisia s podnikaním.

Paušálne uplatnenie výdavkov vo výške 80 % alebo preukázanie 
výšky výdavkov uskutočníte až od 9. roku užívania. Samozrejme 
iba vtedy, ak toto auto naďalej poskytujete zamestnancovi aj na 
súkromné účely.
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Nie je 80 % ako 80 %
Diskutovaná a často nepochopená téma: 80-percentné paušály.

Dávajte si pri nich pozor – paušál na pohonné látky nenadväzuje 
a nijako nesúvisí s použitím paušálu na obstaranie, technické 
zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku.

Ak si teda uplatníte 80 % paušálu na pohonné látky, neznamená to, že 
automaticky sa vám skrátia na 80 % aj ostatné výdavky. Teda použitím 
80 % paušálu na pohonné látky nemôže správca dane automaticky 
tvrdiť, že používate auto aj na iné než podnikateľské účely.

Poviete si, že takéto rozlíšenie je zbytočné, no nie je to pravda. 
Obidve úpravy boli zavedené kvôli tomu, aby sa znížila 
administratívna náročnosť. Každých 80 % má svoje samostatné 
miesto v zákone o dani z príjmov.

•	 Pri paušále 80 % na pohonné látky nemusíte viesť knihu jázd.

•	 Pri paušále 80 % na majetok využívaný na súkromné 
účely nebude správca dane skúmať, či používate majetok 
na podnikateľské a súkromné účely. Skontroluje iba to, 
či majetok slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie 
zdaniteľných príjmov.

V ďalších kapitolách sa pozrieme na to, ako využívať automobil 
z pohľadu dane z pridanej hodnoty.
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ODPOČET DPH Z AUTA VYUŽÍVANÉHO 
VÝLUČNE NA PODNIKANIE

DPH je pri kúpe plne odpočítateľná a zároveň si môžete 
uplatňovať nárok na odpočet DPH z výdavkov súvisiacich 
s prevádzkou vozidla – a to v plnej výške.

•	 Ak si zaobstaráte auto formou finančného lízingu, DPH 
môžete odpočítať z prvej zvýšenej splátky a následne 
postupne z jednotlivých splátok.

•	 Ak sa spoľahnete na operatívny lízing (prenájom), DPH 
odpočítate z fakturovanej ceny za prenájom.

ODPOČÍTANIE DPH PRI AUTE AJ NA 
SÚKROMNÉ ÚČELY

Bohužiaľ, pri tomto spôsobe sa nemôžete spoliehať na to, že 
platí zjednodušená premisa pri použití. Táto možnosť platí iba pri 
pohonných látkach.

Ako platiteľ DPH, uplatňujete výdavky na spotrebované pohonné 
látky vo forme paušálnych výdavkov a zároveň nemôžete preukázať, 
koľko PHL ste na účely svojho podnikania či súkromné účely použili, 
môžete si odpočítať DPH z kúpy PHL do výšky 80 %.

Aké možnosti máte pri odpočte DPH z automobilu, ktorý používate 
aj súkromne?
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Odpočet DPH pomerom
V tomto prípade odpočítate DPH len v pomere, ktorý zodpovedá 
rozsahu použitia auta na podnikanie k celkovému rozsahu 
použitia. Nezabudnite však, že máte povinnosť preukázať tento 
rozsah.

A aké sú kritéria, podľa ktorých určíte pomer rozsahu použitia auta? 
Napríklad:

•	 podľa výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je 
príjem z podnikania

•	 podľa doby používania auta na podnikanie a súkromný účel

•	 iné kritérium, ktoré objektívne odráža rozsah použitia auta 
na podnikateľské alebo súkromné účely

Názorný príklad:
Vy ako podnikateľ alebo obchodná spoločnosť si kúpite auto. Pri 
jeho nadobudnutí sa predpokladá, že ho budete používať na obidva 
účely. Už pri kúpe odpočítate daň len v rozsahu použitia auta 
na podnikanie.

Rozhodli ste sa teda neodpočítať časť DPH, ktorá zodpovedá 
použitiu auta na súkromné účely.

V takomto prípade je neodpočítaná časť DPH súčasťou 
vstupnej ceny auta podľa zákona o dani z príjmov.

Odpočet DPH v plnej výške
Ako to vyzerá pri druhej možnosti? Keď si kúpite auto, ktoré 
plánujete využívať na obidva účely, odpočítate DPH v plnej výške 
a následne sa každé súkromné použitie auta považuje za 
dodanie služby za protihodnotu. Preto, ak ste platiteľ, musíte 
odviesť DPH na výstupe.

Táto DPH sa účtuje na ťarchu nákladov. V prípade, že ako 
zamestnávateľ zdaníte nepeňažný príjem zamestnanca z použitia 
motorového vozidla vo výške 1 % zo vstupnej ceny, nekrátite 
náklady a predmetná DPH, účtovaná na ťarchu nákladov, je 
daňovým výdavkom.
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Názorné príklady:
1. Ako zamestnávateľ poskytnete auto zamestnancovi aj na 

súkromné použitie a zdaníte mu nepeňažný príjem. Počas 
roka 2021 uhradíte za servis auta sumu 600 €, z toho DPH 
100 €. Nárok na odpočítanie je 70 € (rozsah použitia auta 
na podnikanie je 70 %). Časť DPH vo výške 30 €, na ktorú 
nevznikol nárok na odpočítanie, je daňovým výdavkom.

2. Ste SZČO a používate auto aj na súkromné účely. Popritom 
si uplatňujete výdavky vo forme paušálu 80 %. Ak príde čas 
na servis automobilu, uhradíte ho. V tomto prípade však časť 
DPH, ktorú nie je možné odpočítať, nie je daňovým výdavkom 
(viaže sa k nákladu, ktorý nie je uznaný za daňový).

POZOR!
Ak zmeníte rozsah použitia auta na oba účely, prípadne sa 

upraví účel použitia (začnete fakturovať čiastočne alebo úplne 
oslobodené dodávky), DPH je nutné opätovne upravovať.
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NA ČO SI DAŤ POZOR PRI LIMITOVANÝCH 
DAŇOVÝCH ODPISOCH?

Luxusné automobily – veľké lákadlo, hlavne, ak vám ide biznis od 
ruky. Ako to s nimi pri daniach funguje?

Pri autách s hodnotou 48 000 € a viac vzniká pri nedosiahnutí 
zákonom určeného základu dane povinnosť tento základ 
dane zvýšiť (krátime daňové odpisy).

Ukážeme si to na názorných príkladoch.

Úprava základu dane
Zakúpite si ako SZČO alebo obchodná spoločnosť auto a zaradíte 
ho do obchodného majetku v januári 2021. Budete ho využívať 
výlučne na podnikanie a súčasne nie ste prenajímateľom osobných 
automobilov.

Vstupná cena auta je 80 000 €. Rovnomerné odpisy teda budú 
počas doby odpisovania 4 roky predstavovať 20 000 € ročne.

Aká bude úprava základu dane?

•	 V roku 2021 dosiahnete základ dane 12 000 €. Tým pádom 
základ dane neupravujete a uplatníte si ročný daňový odpis 
vo výške 20 000 €.

•	 V roku 2022 však základ dane bude len 11 000 €. V tomto 
prípade je možné uznať len odpis z limitovanej vstupnej 
ceny, teda 48 000 ÷ 4. To predstavuje 12 000 €. Je tak 
nutné zvýšiť základ dane o sumu 8 000 €.

Rok Dosiahnutý 
základ 
dane

Uplatnený 
daňový odpis 
zo vstupnej 
ceny

Odpis 
z limitovanej 
vstupnej 
ceny

Úprava 
základu dane

2021 12 000 20 000 12 000 bez úpravy ZD
2022 11 000 20 000 12 000 + 8 000
2023 5 000 20 000 12 000 + 8 000
2024 13 000 20 000 12 000 bez úpravy ZD
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Nezabudnite!

Ak si auto obstaráte v priebehu roka, prepočítavajte pomerné 
časti odpisov alikvotným spôsobom podľa počtu mesiacov.

Darí sa vám a máte zálusk na 2 luxusné 
automobily
Vaše podnikanie rozkvitá a vy máte možnosť kúpiť si takéto káry 
rovno dve?

Pre plné uplatnenie daňových odpisov musíte dosiahnuť 
základ dane minimálne 2 × 12 000, teda 24 000 €. V opačnom 
prípade budete musieť daňové odpisy krátiť.

Rok Dosiahnutý 
základ dane

Uplatnené 
daňové 
odpisy zo 
vstupnej ceny

Odpisy 
z limitovanej 
vstupnej 
ceny

Úprava 
základu dane

2021 24 000 40 000 24 000 bez úpravy ZD
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AKÉ SÚ OBMEDZENIA PRI LUXUSNÝCH 
AUTÁCH, KTORÉ SI PRENAJMETE?

Nastáva podobná situácia ako pri predošlom „neprenajatom“ 
príklade. 

Pri prenajatých autách s hodnotou 48 000 € a viac vzniká 
pri nedosiahnutí zákonom určeného základu dane povinnosť 
tento základ dane zvýšiť (krátenie nájomného).

Ponúkame vám znova 2 podrobné príklady.

Prenajatie luxusného automobilu
Vraciame sa k príkladu pre SZČO alebo obchodnú spoločnosť. 
Prenajmete si auto formou operatívneho prenájmu v januári 2021. 
Auto budete využívať výlučne na podnikanie a jeho vstupná cena 
je 50 000 €.

Výška nájomného zaúčtovaná v nákladoch spoločnosti predstavuje 
sumu 14 500 €. Nezaplatené nájomné k 31.12.2021 je vo výške 
1 500 €. Následne vykážete základ dane 15 000 €.

Hoci je vyšší ako limitované ročné nájomné (14 400 €),  z tohto 
dôvodu nevykonáte úpravu základu dane, no z dôvodu dlžnej 
čiastky na nájomnom sa základ dane zvýši.

V roku 2022 je dodatočne po úhrade dlžnej čiastky možné základ dane 
znížiť. Spoločnosť tým nemusí prísť o tento daňový náklad navždy.

Rok Dosiahnutý 
základ dane

Zaúčtované 
nájomné

Limitované 
nájomné 

Úprava 
základu dane

2021 15 000 14 500 14 400 + 1500 v DP
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Žiadne nedoplatky
Auto si prenajmete v januári 2021. Výška nájomného zaúčtovaná 
v nákladoch spoločnosti bude 14 500 € a všetko ostatné je 
uhradené. Základ dane ste vykázali vo výške 11 000 €.

Ako v tomto príklade upraviť základ dane? Stačí ho zvýšiť o rozdiel 
medzi limitovaným nájomným a zaúčtovaným nájomným. Výpočet 
je teda nasledovný: 14 500 - 14 400 = 100 €.

Rok Dosiahnutý 
základ dane

Zaúčtované 
nájomné

Limitované 
nájomné 

Úprava 
základu dane

2021 11 000 14 500 14 400 + 100



www.uol.sk
+421 553 244 200

info@uol.sk

Máte ohľadom tejto témy nejaké otázky alebo 
by ste potrebovali pomôcť v účtovníctve?

Mrknite na náš web, radi vám poradíme:

www.uol.sk

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:
facebook.com/uol.sk

linkedin.com/company/uolcz

https://www.uol.sk/
https://www.facebook.com/uol.sk
https://www.linkedin.com/company/uolcz/
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