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                                       Metodický pokyn  
k oprávnenosti uplatňovania odpočtu dane z pridanej hodnoty          
                          z nakúpených pohonných látok  
 
 
 Zákon č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o DPH“) vo všeobecnosti priznáva platiteľovi dane právo na odpočet dane na 
vstupe pri prijatých zdaniteľných plneniach, ktoré sú nakúpené na účely vykonávania jeho 
podnikateľskej činnosti. Odpočet dane je definovaný v zmysle § 2 ods. 5 písm. h) zákona 
o DPH ako daň na vstupe, ktorú je platiteľ dane oprávnený odpočítať od celkovej dane na 
výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie, a ktorá je upravená v ustanovených prípadoch 
podľa §§ 4, 12, 20, 21, 46c a 481. 
 Ustanovenie § 20 ods. 1 zákona o DPH priznáva platiteľovi dane nárok na odpočet 
dane pri prijatých zdaniteľných plneniach, ak sú prijaté na účely uskutočňovania jeho 
zdaniteľných plnení v súlade s podmienkami stanovenými  zákonom o DPH. Ak platiteľ 
prijme zdaniteľné plnenie na uskutočňovanie svojich zdaniteľných plnení a zároveň aj na iný 
účel ako na uskutočňovanie svojich zdaniteľných plnení, nemôže si uplatniť nárok na odpočet 
dane v plnej výške, ale len v pomernej výške podľa rozsahu použitia napr. nakúpeného tovaru 
alebo prijatej  služby na výkon podnikateľskej činnosti. 
 Podľa § 20 ods. 2 zákona o DPH má platiteľ dane nárok na odpočet dane, ak splní 
podmienky: 

° zdaniteľné plnenie sa uskutočnilo (§13 zákona o DPH), 
° daň na vstupe zaúčtoval, 
° daň zaplatil platiteľovi, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie, 
° platiteľ dane má daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad, ktoré vyhotovil 

platiteľ dane, a má aj doklad o zaplatení dane.  
V prípade, že suma dane na vstupe z prijatého zdaniteľného plnenia je 200 tis. Sk a 

viac, je dokladom o zaplatení dane iba:  
° doklad o bezhotovostnej platbe uskutočnenej prostredníctvom banky (dokladom je 

výpis z bankového účtu platiteľa dane o tejto platbe) alebo  
° doklad o platbe na pošte poštovou poukážkou. 

 Platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočet dane v daňovom priznaní za zdaňovacie 
obdobie, v ktorom sú splnené nasledovné podmienky: uskutočnenie zdaniteľného plnenia,  
zaplatenie dane platiteľovi, ktorý uskutočnil zdaniteľné plnenie a ku dňu podania daňového 
priznania má platiteľ daň na vstupe zaúčtovanú a má daňový doklad alebo zjednodušený 
daňový doklad a doklad o zaplatení dane (§ 20 ods. 3 zákona o DPH).  

Odpočet dane z pridanej hodnoty na vstupe v prípade nákupu pohonných látok 
sa neviaže na skutočnosť, či boli pohonné látky v príslušnom zdaňovacom období 
spotrebované alebo evidované na zásobách. 

 
V súvislosti s nákupom pohonných látok platiteľom dane môže dochádzať 

k nasledujúcim prípadom: 

                                                
1 Zákon č. 524/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty  v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2002 zmenil znenie § 2 ods. 5 písm. 
h), t.j. definíciu odpočtu dane. 
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1. Platiteľ DPH, ktorý vlastní motorové vozidlo a má ho zahrnuté v majetku firmy,  
bude v súlade s § 3 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o účtovníctve“) a v nadväznosti na § 2 uvedeného zákona účtovať 
o nákupe pohonných látok  na základe účtovných dokladov. Dôležité je, aby doklad 
o nákupe pohonných látok v zmysle § 20 ods. 2 písm. d) zákona o DPH spĺňal 
náležitosti daňového dokladu podľa § 15 ods. 2 alebo zjednodušeného daňového 
dokladu podľa § 16  ods. 1 zákona o DPH. V prípade, že platiteľ splní všetky 
podmienky uvedené v  § 20 ods. 1 a 2 zákona o DPH, má nárok na odpočet dane 
z nakúpených pohonných látok. Pri výpočte výdavku (nákladu) podľa § 24 ods. 2 
písm. v)2  zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len “zákon o daniach z príjmov“) za spotrebované pohonné látky použije cenu 
pohonných látok bez DPH. Ustanovenie § 24 ods. 2 písm. v) zákona o daniach 
z príjmov považuje za daňové výdavky výdavky (náklady) na spotrebované pohonné 
látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby  uvedenej 
v technickom preukaze, alebo ak sa táto spotreba v technickom preukaze neuvádza, 
alebo v prípade, ak nie je vozidlo používané na pracovné cesty, prepočítané podľa 
spotreby preukázanej iným dokladom. Pri výpočte spotreby pohonných látok sa 
postupuje spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 119/1992 
Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
cestovných náhradách“).3 

2. Ak platiteľ DPH zakúpi osobný automobil pre svoj podnik formou zmluvy o kúpe 
prenajatej veci  (t.j. na leasing) a využíva tento osobný automobil len na 
uskutočňovanie svojich zdaniteľných plnení, za predpokladu, že splní všetky 
podmienky uvedené v § 20 ods. 1 – 3 zákona o DPH,  má nárok na odpočet dane 
z nakúpených pohonných látok.  Platiteľ DPH v danom prípade účtuje o nákupe 
pohonných látok zakúpených pre tento osobný automobil. Pri výpočte výdavku za 
spotrebované pohonné látky podľa § 24 ods. 2 písm. v)  zákona o daniach z príjmov 
použije cenu pohonných látok bez DPH.  
3. Platiteľ DPH, ktorý má motorové vozidlo prenajaté formou zmluvy 
o prenájme alebo v užívaní na základe zmluvy o výpožičke, neúčtuje o vozidle ako 
o majetku firmy, ale účtuje o všetkých výdavkoch  spojených s používaním 
prenajatého majetku, t.j. vozidla. Nárok na odpočet dane má z nakúpených 
pohonných látok v zmysle § 20 zákona o DPH,  za predpokladu, že účtuje o nákupe 
pohonných látok. Pri výpočte výdavku (nákladu) podľa § 24 ods. 2 písm. v) zákona 
o daniach z príjmov použije cenu pohonných látok bez DPH. 
(Pozn. Výdavky na opravy motorového vozidla sú súčasťou celkových výdavkov súvisiacich 
s prenajatým vozidlom iba v tom prípade, ak sa zmluvné strany v zmluve o prenájme dohodnú o tejto 
skutočnosti.) 
 

                                                
2 Do úvahy berieme znenie ustanovenia § 24 ods. 2 písm. v)  zákona č. 561/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol  účinnosť 1. januára 
2002. 
3 Zákon o daniach z príjmov v znení platnom do 1. januára 2002  v ustanovení § 24 ods. 2 písm. v) za daňové 
výdavky považoval výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, 
prepočítané podľa spotreby  uvedenej v technickom preukaze, alebo ak sa táto spotreba neuvádza, alebo 
v prípade, ak nie je vozidlo používané na pracovné cesty, podľa spotreby preukázanej iným dokladom. Pri 
osobných automobiloch vrátane osobných terénnych automobilov a nákladných terénnych automobilov 
s výnimkou osobných dodávkových automobilov využívaných daňovníkom pravidelne aj na iné účely ako na 
priame zabezpečenie príjmov formou poskytovania služieb, najviac však do výšky 85% z takto preukázaných 
výdavkov. Novela zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2002 zrušila limit  
výdavkov na spotrebované pohonné látky vo výške 85%.  
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Vo  všeobecnosti platí, že platiteľ, ktorý nemá zahrnuté motorové vozidlo v majetku 
s výnimkou prenájmu, leasingu a výpožičky sa nemôže rozhodovať, že bude alebo 
nebude účtovať o nákupe pohonných látok, tzn. ak platiteľ nemá zahrnuté motorové 
vozidlo v majetku, nemôže účtovať o nákupe pohonných látok. Zákon o účtovníctve 
v ustanoveniach §§2, 3, 6 a 7 jasne stanovuje, čo je predmetom účtovníctva, a ako je 
povinná účtovná jednotka viesť účtovníctvo. Predmetom účtovníctva je majetok, 
záväzky, rozdiel majetku a záväzkov, náklady a výnosy alebo príjmy a výdavky 
a výsledok hospodárenia. Účtovné jednotky účtujú o skutočnostiach, ktoré sú 
predmetom účtovníctva do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia.  

4. Ak pracovnú cestu vykonáva platiteľ DPH - fyzická osoba s príjmami podľa § 7 
zákona o daniach z príjmov (napr. príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávané na 
základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona SNR č. 
129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov atď...) vlastným motorovým 
vozidlom, o ktorom neúčtuje alebo neúčtoval ako o majetku  využívanom na 
podnikanie alebo na inú samostatne zárobkovú činnosť, nemá nárok na odpočet 
DPH z nakúpených pohonných látok. Podľa § 24 ods. 2 písm. j) ods. 5 zákona 
o daniach z príjmov sú daňovými výdavkami výdavky (náklady) na pracovné cesty, 
a to do výšky na ktorú vzniká nárok podľa osobitných predpisov, ktorý v tomto 
prípade predstavuje zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), a to vo výške  náhrady 
výdavkov za spotrebované pohonné látky a sadzby základnej náhrady. Pri  výpočte 
uvedeného výdavku použije platiteľ DPH - fyzická osoba cenu pohonných látok platnú 
v čase ich nákupu s daňou z pridanej hodnoty. To znamená, že platiteľ, ktorý nemá 
motorové vozidlo zahrnuté v majetku firmy, nemôže účtovať vo svojom účtovníctve 
o výdavkoch  spojených s nákupom pohonných látok, nakoľko sa výdavok netýka 
obchodného majetku firmy, ale súkromného majetku podnikateľa. V danom prípade sa 
nejedná o prijaté zdaniteľné plnenie platiteľom dane, preto daň na vstupe nemôže byť 
zaúčtovaná a platiteľ dane nemá nárok na odpočet dane z nakúpených pohonných 
látok. Účtovná jednotka účtuje vo svojom účtovníctve len o výdavkoch, ktoré sa týkajú 
majetku zaradeného do používania, preto dané doklady o nákupe pohonných látok nie 
sú predmetom účtovníctva v zmysle § 2 zákona o účtovníctve. 

5. Ak zamestnanec vykonáva pracovnú cestu motorovým vozidlom, ktoré mu 
neposkytol zamestnávateľ – právnická osoba, je daňovým výdavkom v zmysle § 24 
ods. 2 písm. j) ods. 2 zákona o daniach z príjmov výdavok vo výške náhrady výdavkov 
za spotrebované pohonné látky a sadzby základnej náhrady. Výška sadzieb sa upravuje 
podľa štatistických údajov o cenách a amortizácii vozidla a vyhlási sa uverejnením 
opatrenia v Zbierke zákonov SR. Na zúčtovanie predkladá zamestnanec 
zamestnávateľovi údaje z technického preukazu a zúčtovací doklad o cene pohonných 
látok. Pri výpočte náhrady je však rozhodujúca cena benzínu uvedená na nákupnom 
doklade. V tomto prípade si zamestnávateľ – platiteľ DPH nemôže uplatniť 
odpočet dane z pridanej hodnoty, ak na pracovnú cestu vyslal svojho 
zamestnanca a odsúhlasil použitie  vozidla, ktoré nie je uvedené v rámci súpisu 
majetku právnickej osoby. 

 
V nasledovných názorných prípadoch sú riešené prípady nárokov na odpočet DPH 
a zaúčtovania spotrebovaných pohonných látok. 
  

Príklad č. 1 
a) Platiteľ DPH vlastní osobný automobil Škoda Fabia  1,4 16V Comfort, ktorý má zaradený 
v majetku firmy. Za mesiac január 2002 najazdil 800 km za účelom podnikania.  
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nákup PHL = 60 l  
cena za liter vrátane DPH = 30,- Sk (cena za mesiac január 2002) 
Zjednodušený daňový doklad má vystavený na sumu 1 800,- Sk vrátane DPH,  z toho DPH 
predstavuje 336,60 Sk. Základom dane je cena nakúpených PHL bez dane, t.j. 1 463,40 Sk     
(1 800 - 336,60 = 1 463,40).  
Platiteľ DPH má v uvedenom prípade nárok na odpočet dane z nakúpených pohonných 
látok po splnení všetkých podmienok uvedených v § 20 ods. 1-3 zákona o DPH. 
 
b) Pri stanovení výdavkov postupuje podnikateľ v zmysle zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach 
z príjmov v znení neskorších predpisov,  a to § 24 ods. 2 písm. v), podľa ktorého výdavkom 
sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, 
prepočítané podľa spotreby  uvedenej v technickom preukaze, alebo ak sa táto spotreba 
neuvádza, alebo v prípade, ak nie je vozidlo používané na pracovné cesty, podľa spotreby 
preukázanej iným dokladom. Pri výpočte spotreby PHL postupuje podnikateľ podľa § 7 ods. 4 
písm. b) zákona o cestovných náhradách. Túto normovanú spotrebu PHL vynásobí cenou 
PHL v čase ich nákupu. Súčin predstavuje celkový preukázaný výdavok na spotrebované 
PHL.  
Výpočet: 
priemerná spotreba: (údaje z veľkého technického preukazu) = 7,1 l / 100 km 
(9,3 + 5,3 + 6,7) / 3 =  7,1  l/100 km             
nákup PHL = 60 l  
cena za liter vrátane DPH = 30,- Sk (cena za mesiac január 2002) 
cena bez DPH = 24,40  Sk / 1 l 
počet najazdených kilometrov = 800 km 
 

7,1 (priemerná spotreba)  x  800 (počet km)  x  24,40  (cena PHL bez DPH) 
                                                                                                                                 = 1 385,90 Sk – náklady na spotrebované PHL 

                                                             100 
 
Daňový výdavok z hľadiska dane z príjmov predstavuje 1 385,90 Sk. 
 
Podľa znenia zákona o daniach z príjmov platného do 31.12.2001 sa za daňový výdavok uznalo len 85% z takto 
vypočítaných výdavkov, lebo ide o osobný automobil, ktorý podnikateľ využíva aj na iné účely ako na priame 
zabezpečenie príjmov.  
Ak platiteľ do 31.12.2001 používal vozidlo výlučne na priame zabezpečenie príjmov, napr. formou zabezpečenia 
služieb „taxi“, kuriérske a zasielateľské služby, autoškola a pod, uplatňoval si vo výdavkoch plnú čiastku 
normovanej spotreby podľa § 24 ods. 2 písm. v) zákona o daniach z príjmov platného do 31.12.2001. 
 

Príklad č. 2 
a) Platiteľ DPH  využíva osobný automobil zaradený v majetku firmy aj na svoje 
súkromné účely. Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona o DPH, ak platiteľ zdaniteľné plnenie 
prijme na uskutočňovanie svojich zdaniteľných plnení a zároveň aj na iný účel ako na 
uskutočňovanie svojich zdaniteľných plnení, má nárok na odpočet dane v pomernej výške 
zodpovedajúcej rozsahu použitia prijatého zdaniteľného plnenia na uskutočňovanie svojich 
zdaniteľných plnení. To znamená, že platiteľ určí pomernú časť odpočtu dane podľa pomeru 
služobných jázd ku súkromným jazdám.  
Ak vychádzame z predpokladu, že: 
priemerná spotreba osobného automobilu =  7,1 l/100 km, 
nákup PHL = 60 l  
cena za liter vrátane DPH = 30,- Sk (cena za mesiac január 2002) 
cena za 1 l  PHL bez DPH =  24,40 Sk 
počet najazdených km spolu = 800, z toho na súkromné účely 200 km,  



5 

potom preukázal,  že len 600 km najazdil na účely uskutočňovania svojich zdaniteľných 
plnení, t.j. v percentuálnom vyjadrení ide o 75% (pomer služobných jázd ku všetkým 
uskutočneným jazdám = 600 km/800 km = 0,75, t.j. 75%). 
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, odpočet dane predstavuje sumu 336,60 Sk = 100% 
                                           336,60 Sk x 75%  
Pomerná výška odpočtu:                                    = 252,50 Sk     
                                                     100  
Platiteľ dane preukázal, že z 800 km najazdil na podnikateľské účely 600 km. Nárok na 
odpočet dane z nakúpených pohonných látok má preto len v pomernej výške, ktorá 
predstavuje 252,50 Sk, čo zodpovedá 75% percentnému podielu. 
 
b) Pri výpočte daňového výdavku v súlade so  zákonom o daniach z príjmov (§ 24 ods. 2 
písm. v) sa vychádza rovnako z počtu najazdených kilometrov na podnikateľské účely vo 
výške 600 km a ďalej sa postupuje podobne ako v príklade č. 1 b). 
 
Príklad č. 3 
a) Platiteľ DPH, napr. fyzická osoba (ďalej len „platiteľ DPH - FO“) nemá osobný 
automobil zaradený v majetku, ale využíva svoj súkromný osobný automobil Citroen 
Saxo 1,4 SX na pracovné cesty. V danom prípade platiteľ DPH - FO nakúpil pohonné látky 
do svojho súkromného osobného automobilu a súčasne nesplnil podmienku § 20 ods. 1 
zákona o DPH, z čoho vyplýva, že nemá nárok na odpočet dane z nakúpených pohonných 
látok. Tento platiteľ DPH - FO účtuje o cestovných náhradách za spotrebované pohonné látky 
a nie o nákupe pohonných látok. 
 
b) Pri výpočte nákladov na spotrebované pohonné látky použije v zmysle § 24 ods. 2 písm. 
j) ods. 5 zákona o daniach z príjmov cenu PHL vrátane DPH. 
Pri používaní „súkromného osobného automobilu“ na pracovné cesty si môže platiteľ DPH - 
FO uplatniť ako daňové výdavky náhradu výdavkov za spotrebované pohonné látky.  
 
Náhrada výdavkov na pracovné cesty sa vypočíta nasledovne: 
(sadzba zákl. náhrady x počet km) + náhrada výdavkov za spotrebované pohonné látky 
Sadzba základnej náhrady vyjadruje započítanie výdavkov na obstaranie automobilu, jeho 
opotrebenie, bežnú údržbu, opravy a pod. Od 1.5.2002 vstúpilo do platnosti Opatrenie 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 218/2002 Z.z. o úprave 
výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných 
cestách, ktorým sa zmenila sadzba základnej náhrady  pre osobné cestné vozidlá na 4,70 Sk 
na jeden uskutočnený kilometer.  
 
Ak vychádzame z nasledovných údajov: 
priemerná spotreba os. automobilu Citroen Saxo 1,4 SX (údaj z veľkého technického 
preukazu): 6,5 l/100 km = {(8,2 + 5,0 + 6,2)/3} 
cena za liter PHL vrátane DPH = 30,- Sk   
počet najazdených kilometrov = 600 km  
sadzba základnej náhrady = 4,70 Sk/1 km - platná od 1.5.2002 

 
    6,5 (priemerná spotreba) x  600 (počet  km)  x  30,- (cena PHL s DPH) 
                                                                                                                              = 1 170,-  Sk – náklady na spotrebovanéPHL 

                                                 100 
 
4,70 (sadzba zákl. náhrady) x 600 (počet najazdených  km) + 1 170 (náklady na spotrebované pohonné 
látky v Sk) = 3 990,- Sk - náhrada výdavkov na pracovnú cestu 
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Podnikateľ – platiteľ DPH - FO si môže uplatniť daňový výdavok vo výške 3 990,- Sk. 
  

Pre účely daňovej kontroly preukazuje platiteľ DPH výšku prijatých zdaniteľných 
plnení a výšku výdavku vynaloženého na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných 
príjmov dokladmi o nákupe pohonných látok, evidenciou o prevádzke motorového vozidla 
(evidenciou jázd), ako aj údajmi o spotrebe vozidla uvedenými v technickom preukaze vozidla. 
Pre účely uplatnenia odpočtu DPH musia doklady o nákupe pohonných látok spĺňať 
náležitosti podľa §§ 15 alebo 16 zákona o DPH. 

 
Uplatňovanie odpočtu dane z nakúpených pohonných látok bolo riešené 

v Metodickom usmernení MF SR č. 12469/1996-6 k uplatňovaniu zákona č. 289/1995 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z 
príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov, kde je, tak ako v tomto metodickom pokyne, 
vyjadrený princíp nároku na odpočet dane z nakúpených pohonných látok založený na 
oprávnenosti platiteľa účtovať o nákupe pohonných látok.  

 


