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Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

S platnosťou od 1.1.2021 je možné uplatniť opravu (zníženie) základu dane a dane, ak dlžník 

čiastočne alebo úplne nezaplatil za zrealizovanú dodávku a pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. 

Pre uplatnenie tohto postupu platí pomerne veľa pravidiel a obmedzení:

• platnosť a účinnosť tejto možnosti je od 1.1.2021, ale vzťahuje sa aj na "staré" pohľadávky 

• podmienky sú uvedené v §25a ods.1 

• definícia nevymožiteľnej pohľadávky pre tento účel je v §25a ods.2 

• postup uplatnenia je popísaný v §25a ods.3 

• diskriminačné pravidlo (vymedzenie, kedy nie je možné tento postup použiť) je v §25a ods.4 

• lehota na uplatnenie je v §25a ods.5 (3 roky, resp. viac, ak sú súdne vymáhané) 

• povinnosti dodávateľa (veriteľa) sú v §25a ods.7-11 (povinnosť vyhotoviť opravný doklad -

nie faktúru) 

• povinnosti pri následnom hoci i čiastkovom uhradení sú v § 25a ods.6 (povinnosť vystaviť 

opravný doklad k oprave základu dane a dane) 

• povinnosti odberateľa (dlžníka) sú v §53b

• veriteľ aj dlžník majú záznamovú povinnosť viesť tieto opravy v daňových záznamoch podľa 

§70 ods.2 písm. i) a j)



Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Kedy sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou pre účely DPH? (§25a ods.2 )

• Je vymáhaná v exekučnom konaní a do 12 mesiacov je neúspešná

• Dlžník je v konkurznom konaní a to bolo zastavené, zrušené, ....

• Dlžník je v oddlžení

• Dlžník zanikol bez právneho nástupcu

• Dlžník zomrel a ....

• Pohľadávka je najviac 300 Eur (vrátane dane) a je 12 mesiacov po splatnosti a ....

• Bola ukončená reštrukturalizácia dlžníka a pohľadávka nebola zahrnutá .....



Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Kedy sa oprava nemôže realizovať? (§25a ods.4 )

• V čase dodania bol odberateľ osobou, ktorá má osobitný vzťah k dodávateľovi

• Tovar alebo služba boli dodané po vyhlásení konkurzu na odberateľa

• Dodávateľ vedel, mal vedieť alebo mohol vedieť, že odberateľ nezaplatí .... 



Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Povinnosti odberateľa (dlžníka) ( §53b )

• Ak dlžník uplatnil daň a dostane od veriteľa opravný doklad, musí daň na vstupe opraviť 

(znížiť)

• Ak dostane doklad o oprave opravenej dane, môže daň na vstupe opraviť (zvýšiť)

• Platiteľ je povinný viesť záznamy podľa .....

• Citácia zo zákona:



Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Postup pre realizáciu opravy (§25a ods.3):

• Veriteľ vystaví doklad o oprave základu dane a dane, v ktorom uvedie:

– Číslo dokladu

– Dátum vyhotovenia (tento pôjde do KVDPH)

– Suma opravy základu dane a dane

– Slovná informácia „Oprava základu dane podľa §25a“

– Údaje pôvodnej faktúry a dôvod, pre ktorý sa stala nevymožiteľnou

• Veriteľ zaúčtuje tento doklad (-311 / -343 ) a uvedie v daňovej evidencii

• Veriteľ odošle doklad dlžníkovi

• Dlžník zaúčtuje tento doklad (-343 / -321 ) a uvedie v daňovej evidencii v 

období, v ktorom doklad dostal.



Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Postup pre realizáciu opravy opravenej dane (§25a ods.3):

pri prijatí (čiastkovej) platby po vykonaní opravy

• Veriteľ vystaví doklad o oprave opravy základu dane, v ktorom uvedie:

– Číslo dokladu a číslo dokladu k oprave základu dane

– Dátum vyhotovenia (tento pôjde do KVDPH)

– Suma opravy základu dane a dane

– Slovná informácia „Oprava opravy základu dane podľa §25a“

– Údaje pôvodnej faktúry

• Veriteľ zaúčtuje tento doklad (+311 / +343 ) a uvedie v daňovej evidencii

• Veriteľ odošle doklad dlžníkovi

• Dlžník zaúčtuje tento doklad (+343 / +321 ) a uvedie v daňovej evidencii v 

období, v ktorom doklad dostal.



Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Na umožnenie realizácie týchto opráv základu dane a dane boli do programu 

doplnené nové kódy DPH:

NPV - Nevymožiteľná pohľadávka - veriteľ

NPD - Nevymožiteľná pohľadávka – dlžník



Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Praktický postup:  u veriteľa (dodávateľa):

Najjednoduchšie je opravný doklad zaúčtovať formou dokladov s DPH. 

Použijeme kód NPV.

Ak ide o zníženie dane, zapíšeme základ dane aj daň so znamienkom mínus a 

následne budeme hodnotu zníženia dane účtovať so znamienkom mínus na 

strane MD na účte 311*****.

Ak ide o zvýšenie dane (napríklad pri dodatočnom i čiastkovom zaplatení zo 

strany odberateľa po vykonaní opravy), zapíšeme základ dane aj daň so 

znamienkom plus a následne budeme hodnotu zvýšenia dane účtovať so 

znamienkom plus na strane MD na účte 311*****.

Otázka účtovania výnosov, ktoré ovplyvnia daň z príjmov z dôvodu odpisu pohľadávky, týmto postupom nie sú 

riešené. Tento postup rieši iba "vyňatie" DPH z nevymožiteľnej pohľadávky a jej odpis z pohľadu dane z 

príjmov sa už bude realizovať bežným postupom, ale už iba v cene BEZ DPH.



Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Príklad: Neplatiaci odberateľ je firma ALFA, znižujeme pohľadávku o 200 Eur (iba DPH)



Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Praktický postup:   u dlžníka (odberateľa):

Najjednoduchšie je opravný doklad (ktorý dlžník dostal od veriteľa) zaúčtovať 

formou dokladov s DPH. Použijeme kód NPD.

Ak ide o zníženie dane, zapíšeme základ dane aj daň so znamienkom mínus a 

následne budeme hodnotu zníženia dane účtovať so znamienkom mínus na 

strane DAL na účte 321*****.

Ak ide o zvýšenie dane (napríklad pri dodatočnom i čiastkovom zaplatení zo 

strany odberateľa po vykonaní opravy), zapíšeme základ dane aj daň so 

znamienkom plus a následne budeme hodnotu zvýšenia dane účtovať so 

znamienkom plus na strane DAL na účte 321*****.

Podľa pokynov FSSR bude tento údaj na riadku 29 s opačným znamienkom.

Otázka účtovania nákladov, ktoré ovplyvnia daň z príjmov z dôvodu odpisu záväzku, týmto postupom nie sú 

riešené. Tento postup rieši iba „dodanenie" DPH z nevymožiteľného záväzku a jeho úprava z pohľadu dane z 

príjmov sa už bude realizovať bežným postupom, ale už iba v cene BEZ DPH.



Oprava základu dane a dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Príklad: U odberateľa ALFA, znižujeme záväzok o 200 Eur (iba DPH)



Nové tlačivo DPH: r.26, 27 a 29



Nové tlačivo KVDPH



Ďakujeme za pozornosť


