
Počítanie doby pri nevymožiteľných pohľadávkach a
oprava základu dane
Termín na podanie daňového priznania za 12/2017 bol 25. 1. 2017. Podľa zákona platí, že právo
platiteľa vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke zaniká uplynutím troch
rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v
ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Chápe spoločnosť správne termín do 25. 1. 2021 ako
posledné zdaňovacie obdobie, kedy sa oprava mohla spraviť?
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Celá otázka:

Spoločnosť vystavila faktúru so zdaniteľným
plnením 12. 12. 2017. V daňovom priznaní k DPH
bola priznaná a zaplatená 25. 1. 2018. Termín na
podanie daňového priznania za 12/2017 bol 25. 1.
2017. Od tohto dátumu sa počítajú 3 roky, keďže
podľa zákona platí, že právo platiteľa vykonať
opravu základu dane pri nevymožiteľnej
pohľadávke zaniká uplynutím troch rokov od
posledného dňa lehoty na podanie daňového
priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol
tovar alebo služba dodaná. Lehota na opravu
základu dane teda uplynie 25. 1. 2021. Podľa § 25a ods. 11 písm. a) zákona o DPH platí, že platiteľ je
povinný vyhotoviť a odoslať opravný doklad najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania za zdaňovacie obdobie, za ktoré vykonal opravu základu dane. Chápe spoločnosť správne
termín do 25. 1. 2021 ako posledné zdaňovacie obdobie, kedy sa oprava mohla spraviť, a teda termín
na podanie daňového priznania k DPH uplynie 25. 2. 2021?

Odpoveď:

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou
a opravenou daňou sa uvedie najskôr v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa
pohľadávka stala nevymožiteľnou podľa § 25a odseku 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Ako je v otázke aj zmienené, právo platiteľa vykonať opravu
základu dane zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania,
toto definuje § 25a ods. 5 zákona, avšak táto doba sa aj prerušuje.
V zásade platí, že najprv musí byť pohľadávka nevymožiteľná a až následne sa testuje táto trojročná
lehota (ako právo na opravu základu dane). Termín do 25. 1. 2021 je síce hraničný, ale k nemu sa ešte
pripočítajú špecifické okolnosti ako súdne, exekučné a konkurzné konanie a pod., kedy táto
doba neplynie.

Odpoveď je skrátená, jej celé znenie nájdete: Počítanie doby pri nevymožiteľných pohľadávkach -
oprava základu dane
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Súvisiace odborné články

5 Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní
Pohľadávky v osobitých prípadoch
7. Daňová optimalizácia: Opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávo
2. Postúpenie pohľadávky z účtovného hľadiska
Novela zákona o DPH pre rok 2021 (zákon č. 344/2020 Z. z.)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
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