
Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z 
prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel 

Daňovník môže uplatniť výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok maximálne 
do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. 

Daňovník, ktorý používa vozidlo vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla 
(GPS), ktorá zaznamenáva evidenciu jázd, si ako daňové výdavky môže uplatniť nákup na 
spotrebované PHL. Zároveň evidencia jázd podľa tohto zariadenia slúži ako podklad, na aké 
cesty bolo vozidlo použité. Daňovník neprepočítava spotrebu podľa osvedčenia alebo podľa 
technického preukazu ale bude uplatňovať preukázané výdavky na nákup PHL. 

To znamená, že daňovník, ktorý používa vozidlá vybavené jednotkami satelitného sledovania 
pohybu vozidla a ktorý sa rozhodne uplatniť výdavky na spotrebované PHL spôsobom 
podľa § 19 ods. 2 písm. l) druhého bodu zákona o dani z príjmov, preukazuje výdavky na 
spotrebované PHL dokladmi, ktorými sú doklady o nákupe PHL, evidencia jázd a spotreba 
PHL z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel. 

V súvislosti s uvedeným spôsobom uplatňovania výdavkov na pohonné látky je nevyhnutné 
upozorniť, že ak jednotka satelitného sledovania pohybu vozidla nesleduje aj spotrebu PHL, 
daňovník nemôže použiť tento spôsob preukazovania spotreby PHL. 

Pri účtovaní pohonných látok v podvojnom účtovníctve pri aplikácii spôsobu uplatňovania 
tohto výdavku v zmysle § 19 ods. 2 písm. l) bodu 2 zákona o dani z príjmov sa postupuje 
nasledovne: 

Účtovný prípad  MD  D  
Nákup PHL pri uplatňovaní § 19 ods. 2 písm. l) bod 2 zákona o dani z príjmov 
- výška spotreby PHL vykázaná podľa prístrojov satelitného systému 
sledovania prevádzky vozidiel   
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Vec

Inform6cia k dopltu - vydavky na spotrebu PHL

Finandn6 riaditel'stvo Slovenskej republiky Bansk6 Bystrica V6m na zdklade Va5ej
Ziadosti zo dira 13.12.2012 oznamuje nasledovn6:

Podl'a $ 2 pism. il zitkona o dani zprijmov L 59512003 Z. z. je daiovym vydavkom
tak;f vydavok, ktory je pouZitlf na dosiahnutie, zabezpe(,enie a udrZanie prijmov
preukfzatel'ne vynal oLeny daflovnikom a zaidtovanf v fdtovnictve.

Podfa $ 19 ods.2 pism. ll zdkona odani zpr{jmov (,.59512003 Z.2., vzneni n. p.
(d'alej len ZDP) daiovnik mOZe pri preukazovani vydavkov na PHL postupovat' viacerymi
sp6sobmi. Jednym z nich je aj postup podfa $ 19 ods. 2 pism. l/ bod 2 ZDP, podl'a ktordho
mOZu by'daiovymi vydavkami vydavky na PHL nazitklade dokladov o n6kupe PHL najviac
do vy5ky vykiuanej z pristrojov satelitndho systdmu sledovania prevddzky vozidiel.
V pripade, Ze satelitne zartadenie m6 v sebe zabudovanri funkciu sledovania skutodnej
spotreby PHL (ako je to vo Va5om pripade), dariovym vydavkom je ce16 tal<to vyktzanit
spotreba PHL.
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