
Daňový výdavok a rozsudky ESD
Spoločnosť má projekt v oblasti kultúry, do ktorého bude dlhodobejšie investovať - divadelné
kulisy, rôzne rekvizity a iné. Môže si na tieto výdavky uplatňovať vrátenie DPH a môže si ich
počas príprav dávať do nákladov?
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Otázka:

 
V § 19 zákona o dani z príjmov je definované,
že daňové výdavky sa môžu účtovať,  iba ak
súvisia s vynaložením na dosiahnutie, udržanie a
zabezpečenie príjmu. Existujú nejaké judikáty NS,
kde napr. daňový úrad neuznal výdavky, ale súd
rozhodol inak? Spoločnosť má projekt v oblasti
kultúry, kde bude cca 3-4 roky investovať,
divadelné kulisy, rôzne rekvizity a iné, prenájom
skúšobných miestností, až kým bude mať z toho
výnos. Môže si na tieto výdavky uplatňovať
vrátenie DPH a môže si ich počas príprav dávať do
nákladov?

Odpoveď:

 
Z pohľadu dane z príjmov je daňový výdavok definovaný v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov. Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v
účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní
majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový
výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak. 
 

Znenie odpovede je krátené, jej celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:
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Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

K identifikácii platiteľov DPH
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~vladimir-ozimy
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2970537&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2969478&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2969669&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4267297&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=12420395
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/K-identifikacii-platitelov-DPH.htm


K odvodzovaniu postavenia zdaniteľnej osoby od svojho právneho predchodcu vs. odmietnutie vydania
osvedčenia o registrácii pre DPH
Registrácia pre daň z pridanej hodnoty, právny nástupca platiteľa

Súvisiace odborné články

Nepreukázateľnosť daňového výdavku - daňový judikát

Súvisiace rozhodnutia NS SR

3 Sžf 116/2014
3 Sžf 118/2014

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
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https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/K-odvodzovaniu-postavenia-zdanitelnej-osoby-od-svojho-pravneho-predchodcu-vs-odmietnutie-vydania-osvedcenia-o-registracii-pre-DPH.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Registracia-pre-dan-z-pridanej-hodnoty-pravny-nastupca-platitela.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/nepreukazatelnost-danoveho-vydavku-danovy-judikat.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-najvyssi-sud-sk/3szf1162014-51788-2.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-najvyssi-sud-sk/3szf1182014-50165-2.htm
https://www.epi.sk/zz/2003-595
https://www.epi.sk/zz/2004-222

