
Predaj nehnuteľnosti, ktorá bola odpisovaná
Fyzická osoba vlastní nehnuteľnosť (predajňu v centre mesta) od roku 1991. Túto nehnuteľnosť
fyzická osoba najprv sama používala na podnikanie ako SZČO, potom ju dala do prenájmu, ale
naďalej z nej uplatňovala odpisy. Na liste vlastníctva je nehnuteľnosť zapísaná na rodné číslo
fyzickej osoby. Nehnuteľnosť chce fyzická osoba predať. Bude príjem z predaja podliehať
zdaneniu?
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Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane je
oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa:

jej nadobudnutia alebo
jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku.

V otázke sa uvádza, že nehnuteľnosť bola odpisovaná. Podmienkou pre uplatnenie odpisov je zahrnutie
nehnuteľnosti do obchodného majetku. Z toho možno vyvodiť, že nehnuteľnosť bola zahrnutá do
obchodného majetku.

Záver:

Príjem z predaja nehnuteľnosti bude oslobodený od dane až po uplynutí piatich rokov od jej vyradenia
z obchodného majetku. Do uplynutia tejto lehoty príjem z predaja podlieha zdaneniu. Ako daňový
výdavok je možné uplatniť daňovú zostatkovú cenu nehnuteľnosti.
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Súvisiace odborné články

Zdaňovanie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami
1. Vybrané definície súvisiace so zdanením príjmov plynúcich z užívania nehnuteľností
2.2 Spôsob zdanenia príjmu z predaja nehnuteľností na území SR
1. TIP: Oslobodené príjmy týkajúce sa nehnuteľností

Súvisiace príklady z praxe

Predaj nehnuteľnosti – daňový režim v kúpnej zmluve
Uplatnenie výdavkov k príjmu z predaja nehnuteľnosti
Prevod nehnuteľnosti z obchodného majetku SZČO do s. r. o.
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https://www.epi.sk/odborny-clanok/sposob-zdanenia-prijmu-z-predaja-nehnutelnosti-na-uzemi-sr.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/tip--oslobodene-prijmy-tykajuce-sa-nehnutelnosti.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/predaj-nehnutelnosti-danovy-rezim-v-kupnej-zmluve.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/uplatnenie-vydavkov-k-prijmu-z-predaja-nehnutelnosti.htm
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Súvisiace právne predpisy ZZ SR

595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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