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Zmeny v daňových odpisových skupinách a metódach odpisovania  

od roku 2015 v JUW a PUW 

 

Novelou zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa mení počet odpisových skupín.  

Pozor zmena je pri daňových odpisoch. 

 
Odpisová skupina Doba odpisovanie 

1 4 roky 

2 6 rokov 

3 8 rokov 

4 12 rokov 

5 20 rokov 

6 40 rokov 

 

Zmena sa týka aj metódy odpisovania hmotného majetku. Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. ods. 3 

„Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania §27. Metódou 

zrýchleného odpisovania §28 môže daňovník odpisovať hmotný majetok zaradený podľa prílohy 1 

do odpisovej skupiny 2 a 3.“ 

 

Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku 

a doby odpisovania: 

 
Odpisová skupina Ročný odpis 

1 1/4 

2 1/6 

3 1/8 

4 1/12 

5 1/20 

6 1/40 

 

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2,3 priraďujú tieto 

koeficienty pre zrýchlené odpisovanie 

 

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie 

Odpisová 

skupina 

V prvom roku 

odpisovania 

V ďalších rokoch 

odpisovania 

Pre zvýšenú zostatkovú 

cenu 

2 6 7 6 

3 8 9 8 

 

 

 

V programe PUW a JUW je potrebné spraviť aktualizácie, ktoré sú na našej webovej stránke 

www.sunsoft.sk - aktualizácie 

 

Po stiahnutí najnovších verzií, si aktualizujete: 

 druhy investičné majetku,  

 daňové odpisové skupiny  

 účtovné odpisové skupiny a to nasledovne. 

 

  

http://www.sunsoft.sk/
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1. Aktualizácia druhov investičného majetku 

 

PUW,(JUW) - evidencia majetku – číselníky evidencie majetku – druhy investičného majetku 

 
 

Systém - import údajov 

 
 

Pri importovaní údajov je potrebné zadať pokračuj – 

zobrazí sa Vám zoznam importovaných záznamov import 

potvrdíte klávesou ESC.  

 

 
Po potvrdení Ano sa Vám importujú aktualizované druhy investičného majetku. 
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2. Aktualizácia daňových odpisových skupín 

 

PUW,(JUW) - evidencia majetku – číselníky evidencie majetku – daňové odpisové skupiny 

 
 

Systém - import údajov 

 
Pri importovaní údajov je potrebné zadať pokračuj – 

zobrazí sa Vám zoznam importovaných záznamov, import 

údajov potvrdíte klávesou ESC.  

 

 

Po potvrdení Ano sa Vám importujú aktualizované daňové odpisové skupiny. 
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3. Aktualizácia účtovných odpisových skupín 

 

PUW,(JUW) - evidencia majetku – číselníky evidencie majetku – účtovné odpisové skupiny 

 
 

Systém - import údajov 

 
 

Pri importovaní údajov je potrebné zadať pokračuj – 

zobrazí sa Vám zoznam importovaných záznamov, import 

údajov potvrdíte klávesou ESC.  

 

 

Po potvrdení Ano sa Vám importujú aktualizované účtovné odpisové skupiny. 

 



Komplexné služby výpočtovej a kancelárskej techniky                                       Vývoj a distribúcia obchodného a ekonomického software 
 

  5 / 8 
SunSoft Plus s.r.o. Tel.: 043/583 11 00, fax: 043/5864 887 IČO: 31590128 
Hviezdoslavovo námestie 1688/15 e-mail: sunsoft@sunsoft.sk DIČ: 2020425088 
026 01 Dolný Kubín web: http://www.sunsoft.sk IČ DPH: SK2020425088 

Po aktualizovaní druhov investičné majetku, daňových odpisových skupín a účtovných odpisových 

skupín, je potrebné si skontrolovať majetok, ktorý je zaradený v jednotlivých odpisových 

skupinách. 

 

Majetok, ktorý neprechádza zo skupiny A do skupiny B 

 

Majetok, ktorý neprechádza zo skupiny A do skupiny B  

napr. (majetok bol zaradený do daňovej odpisovej skupiny 2 a od 01.01.2015 ostáva v daňovej 

odpisovej skupine 2) v tomto prípade je potrebné: 

 

1. Postaviť sa na danú kartu majetku – stačí prepočítať odpisový plán klávesou F6, 

program prepočíta odpisový plán, ktorý odpisy do roku 2014 nezmení a od roku 2015 

bude počítať podľa platnej legislatívy. 
 

 
 

 

 

Majetok, ktorý prechádza zo skupiny A do skupiny B 

 

Majetok, ktorý prechádza zo skupiny A do skupiny B na základe zmien k 01.01.2015 program 

nevie sám automaticky preradiť. 

Majetok je potrebné preradiť ručne. Ak ste nepoužívali vlastné odpisové skupiny postup pri 

prechode majetku z jednej odpisovej skupiny do druhej je nasledovný: 

 

Pred zmenou odpisovej skupiny by sme odporučili, vyskúšať správnosť výpočtu odpisov na 

kópii karty, ktorú si spravíte tak, že sa na daný majetok postavíte, pomocou klávesovej 

skratky ALT+K vytvoríte kópiu karty s pohybmi a odpisovým plánom. 
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1. Postaviť sa na danú kartu majetku – opraviť na karte majetku daňovú odpisovú 

skupinu, pomocou klávesovej skratky CTRL+F4 a vybrať  odpisovú skupinu do ktorej 

majetok prechádza od 01.01.2015 a to nasledovne: 
2.  

Majetok ktorý bol zaradený do: 

- Odpisovej skupiny 2 a od 01.01.2015 prechádza do odpisovej skupiny 4 – vyberiete si 

odpisovú skupinu 42 (4 znamená nová odpisová skupina, 2 pôvodná odpisová skupina) 

 
 

- Odpisovej skupiny 3 a od 01.01.2015 prechádza do odpisovej skupiny 4 – vyberiete 

odpisovú skupinu 43 

 
 

- Odpisovej skupiny 4 a od 01.01.2015 prechádza do odpisovej skupiny 5 – vyberiete 

odpisovú skupinu 54 

 
 

- Odpisovej skupiny 5 a od 01.01.2015 prechádza do odpisovej skupiny 6 – vyberiete 

odpisovú skupinu 64 

 
 

 

Po zmene odpisovej skupiny je potrebné prerátať kartu majetku pomocou F6, kde Vám preráta 

kartu majetku, do roku 2014 sa odpisy na karte nebudú meniť a od 01.01.2015 budú odpisy 

prepočítané podľa novej legislatívy. 
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Vlastné odpisové skupiny 

Ak však máte zadané vlastné odpisové skupiny, ktoré Vám boli dorobené na základe Vašich 

požiadaviek, v tomto prípade Vás poprosíme kontaktovať našu firmu SunSoft, kde Vám tieto 

odpisové skupiny zmenia.  
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