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Otázka:

Obchodná spoločnosť eviduje vo svojom
účtovníctve pohľadávku (nepremlčanú, ktorá bola zahrnutá vo výnosoch) voči dlžníkovi v konkurze.
Daňovník svoju pohľadávku neprihlásil do konkurzu a chce natrvalo upustiť od vymáhania tejto
pohľadávky a vyradiť ju z účtovníctva – daňovo odpísať. Keďže pohľadávka nebola prihlásená, nie je
možné do daňových výdavkov uznať odpis pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z
príjmov. Je možné do daňových výdavkov uznať odpis podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z
príjmov, tzn. do výšky opravnej položky, ktorá by bola uznaná za daňový výdavok podľa § 20 ods. 14
tohto zákona?

Odpoveď

Spoločnosť môže prihlásiť pohľadávku do konkurzu aj v priebehu konkurzu, následne sa posúdi tvorba
opravnej položky k pohľadávke prihlásenej do konkurzu ako daňový náklad. Alebo môže spoločnosť
posúdiť odpis pohľadávky podľa základného pravidla (časového testu) ku dňu vstupu dlžníka do
konkurzu.
Odporúčame:
Neprihlásená pohľadávka voči dlžníkovi v konkurze - odpis a tvorba opravných položiek
 
Odpis pohľadávky v konkurze 
 
Dátum publikácie: 8. 4. 2021 
Autor: Ing. Zuzana Uríková 
Právny stav od: 1. 1. 2018 
V roku 2004 spoločnosť vytvorila opravnú položku daňovo uznanú na pohľadávku z roku 1994. Na
podnik v roku 1996 bol vyhlásený konkurz, aj sa pohľadávka prihlásila. Do 3. 3. 2021... 
 
Odpis pohľadávky pri faktoringu 
 
Dátum publikácie: 2. 3. 2021 
Autor: Ing. Nadežda Cígerová 
Právny stav od: 1. 1. 2020 
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V roku 2018 a 2019 spoločnosť formou faktoringu odpredávala, resp. postupovala pohľadávky banke.
Banka hneď po postúpení poukázala 80 % hodnoty pohľadávky a 20 % až po jej... 
 
Odpis pohľadávky z dôvodu nesplateného poskytnutého úveru 
 
Dátum publikácie: 23. 2. 2021 
Autor: Ing. Katarína Jašurková 
Právny stav od: 1. 1. 2021 
Spoločnosť (nie banka) poskytovala v minulosti spotrebiteľské úvery. Do výnosov spoločnosť účtovala
iba úroky z úverov. Má niekoľko úverov, ktoré zákazníci nesplácali, a preto ich... 
 
Pohľadávka v exekúcii 
 
Dátum publikácie: 19. 2. 2021 
Autor: Ing. Simona Jurišová 
Právny stav od: 1. 1. 2020
Spoločnosť dostala oznámenie o ukončení exekučného konania. Je možné na základe tohto oznámenia
vyradiť pohľadávku z účtovníctva?
Odpis pohľadávky v jednoduchom účtovníctve alebo v daňovej evidencii 
 
Dátum publikácie: 17. 2. 2021 
Autor: Ing. Nadežda Cígerová 
Právny stav od: 1. 1. 2020Spoločnosť s r. o. je od 26. 11. 2020 zrušená. SZČO má voči nej pohľadávku
a tá nebola uhradená. Môže na základe informácie z portálu OR SR zvyšnú časť pohľadávky vymazať,
keďže... 
 
Odpis pohľadávky v exekúcii 
 
Dátum publikácie: 30. 11. 2020 
Autor: Ing. Simona Jurišová 
Právny stav od: 1. 1. 2016 
Môže daňovník dať do daňových výdavkov odpis pohľadávky na základe oznámenia o zastavení
exekúcie na zrušenú spoločnosť bez likvidácie zo dňa 10. 7. 2020 bez tvorby opravnej... 
 
Postúpenie pohľadávky a tvorba opravnej položky k pohľadávke 
 
Dátum publikácie: 26. 11. 2020 
Autor: Ing. Katarína Jašurková 
Právny stav od: 1. 1. 2016 
Spoločnosť mala pohľadávku voči spoločnosti AB vo výške 23 000 €, ktorá bola splatná 27. 11. 2019. V
roku 2019 spoločnosť k tejto pohľadávke netvorila opravné položky. Dňa 1. 4.... 
 
Odpis pohľadávky v občianskom združení 
 
Dátum publikácie: 27. 10. 2020 
Autor: Ing. Zuzana Uríková 
Právny stav od: 1. 1. 2019 
Občianske združenie účtuje v jednoduchom účtovníctve. Odpustí pohľadávku, ktorá by po úhrade bola
príjmom neovplyvňujúcim základ dane. Aký vplyv na základ dane bude mať odpustenie... 
 
Postúpenie pohľadávky (poskytnutej pôžičky) 
 
Dátum publikácie: 21. 10. 2020 
Autor: Ing. Katarína Jašurková 
Právny stav od: 1. 1. 2016 
Spoločnosť s r. o. poskytla pôžičku inej spoločnosti s r. o. Keďže dlžník nesplatil pôžičku v dohodnutom
termíne, veriteľ sa rozhodol uvedenú pohľadávku postúpiť na inú spoločnosť.... 
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Vyradenie pohľadávky v jednoduchom účtovníctve a základ dane 
 
Dátum publikácie: 28. 9. 2020 
Autor: Ing. Simona Jurišová 
Právny stav od: 5. 12. 2008 
 
Firma chce vyradiť pohľadávky podľa § 19 ods. 2 zákona o dani z príjmov, vedie jednoduché
účtovníctvo. Firma je v konkurze, pohľadávky sú z roku 2018. Keď ich vyradí, neovplyvní to... 
 
DPH ako daňový výdavok pri odpise pohľadávky 
 
Dátum publikácie: 28. 8. 2020 
Autor: Ing. Simona Jurišová 
Právny stav od: 1. 1. 2015 
 
Pri vystavení faktúry spoločnosť musela DPH odviesť štátu (zaplatila za obdobie, kedy bola služba
dodaná), neovplyvnilo to základ dane z príjmov, ale cas-flow. Pri odpise...

Ďalšie otázky a odpovede nájdete v produkte EPI Príklady z praxe.
Zákazníci s predplateným prístupom do produktov EPI Právneho systému môžu využívať služby
daňovej a mzdovej pohotovosti.

 

Súvisiace odborné články

Odpis pohľadávky v ZDP
Pohľadávky v osobitých prípadoch

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

513/1991 Zb. Obchodný zákonník
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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