Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Smernica
o odpisovaní dlhodobého majetku
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
(Odpisový plán)
Vnútorný predpis č. 23

V súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo vedenie
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach dňa 15.7. 2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia a zásady odpisovania
1. Odpisovanie majetku v účtovníctve na UVL sa riadi zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.
z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a platným opatrením MF SR,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.
2. Majetok sa zaraďuje do odpisových skupín v zmysle zákona o dani z príjmov č.
595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov), štatistickej
klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou Štatistického úradu SR č. 632/2002 Z. z. (ďalej len
klasifikácia produkcie), a opatrenia štatistického úradu, ktorým sa vyhlasuje klasifikácia
stavieb zákonom 128/2000 Z. z. (ďalej len klasifikácia stavieb).
3. Majetok sa účtovne odpisuje mesačne, najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne
vstupnej ceny zvýšenej o technické zhodnotenie uskutočnené v priebehu využívania majetku.
4. Majetok sa účtovne odpisuje s ohľadom na také opotrebenie, ktoré zodpovedá
bežným
podmienkam jeho používania. Doba účtovného odpisovania majetku
vychádza z predpokladanej doby jeho používania .
5. Postup a metódy odpisovania sa v zásade po celú dobu odpisovania majetku nesmú
meniť v
zmysle § 26 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Vo výnimočných prípadoch
zistenia rozdielov
medzi plánovaným a skutočným opotrebením (morálnym a fyzickým)
v rámci inventarizácie,
sa v záujme verného a pravdivého zobrazenia môže doba
účtovného odpisovania zmeniť so súhlasom rektora k začiatku bezprostredne nasledujúceho
účtovného obdobia.
6. Vyčíslená výška mesačných odpisov sa zaokrúhľuje na celé koruny.
7. Oprávky predstavujú kumulovanú hodnotu odpisov a súčasne finančne vyjadrujú
mieru
fyzického a morálneho opotrebenia majetku za obdobie jeho používania.
Rozdiel medzi
vstupnou cenou dlhodobého majetku a oprávkami vyjadruje zostatkovú
hodnotu dlhodobého majetku.
8. Pri
dodržaní § 24 až 28 zákona o účtovníctve, t. z. dodržaní zásad správneho
oceňovania majetku, uplatňuje UVL pri oceňovaní majetku v reálnych hodnotách
zodpovedajúcich jeho skutočnému opotrebeniu hľadisko času - doby upotrebiteľnosti s
ohľadom na to, aby v
maximálnej možnej miere vyjadrilo opotrebenie majetku
v podmienkach UVL a aby v ktoromkoľvek momente boli zostatkové ceny dlhodobého
majetku reálne.
9. Za evidenciu, mesačné účtovanie jednotlivých
postupov odpisovania zodpovedá oddelenie ekonomiky .
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Čl. 2
Predmet odpisovania
1. Predmetom odpisovania sú:
a) Dlhodobý hmotný majetok :
- samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú
samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 30
000.- Sk (prípadne rovná alebo nižšia ako 30 000.- Sk, ak o nich rozhodne rektor)
a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
- budovy a stavby (bez ohľadu na cenu obstarania),
- zvieratá podľa prílohy k zákonu o dani z príjmov (bez ohľadu na cenu obstarania),
- iný majetok (technické zhodnotenie vyššie ako 30 000.- Sk v úhrne za zdaňovacie
obdobie u úplne odpísaného hmotného majetku),
- pestovateľské celky trvalých porastov podľa § 22, ods. 5 zákona o dani z príjmov
s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky.
b) Dlhodobý nehmotný majetok :
- autorské práva vrátane programového vybavenia, ktorých vstupná cena je vyššia
ako 50 000.- Sk a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu
ako jeden rok,
- technické zhodnotenia vyššie ako 30 000.- Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie
u úplne odpísaného nehmotného majetku.
2. Predmetom odpisovania nie sú:
a) Drobný dlhodobý hmotný majetok so vstupnou cenou do 30 000.- Sk (vrátane)
a drobný dlhodobý nehmotný majetok so vstupnou cenou do 50 000.- Sk (vrátane),
ktoré sa odpisujú jednorázovo.
b) Zásoby, pozemky, pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako
tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu, predmety z drahých kovov, umelecké
diela, ktoré nie sú súčasťou budov, hmotný majetok prevzatý povinne
bezodplatne podľa zvláštnych predpisov (prevody podľa elektrifikačného, vodného a
plynárenského zákona) a inventúrne prebytky hmotného a nehmotného majetku
zisteného pri inventarizácii .
3. Vo výnimočných prípadoch môže byť predmetom odpisovania aj drobný dlhodobý
hmotný majetok s obstarávacou cenou do 30 000.- Sk (vrátane) a drobný dlhodobý
nehmotný majetok s obstarávacou cenou do 50 000.- Sk (vrátane), ak o tom rozhodne
rektor.
Čl. 3
Metódy, sadzby a doba odpisovania
1. UVL zostavuje odpisový plán ako podklad na vyčíslenie oprávok, pričom vychádza zo
súpisu odpisovaného majetku pre príslušné účtovné obdobie.
2. UVL vykonáva dva druhy odpisovania, a to účtovné aj daňové odpisy.
a) Účtovné odpisy UVL vykonáva z majetku hlavnej aj podnikateľskej činnosti, pričom
- používa odpisové sadzby a doby odpisovania stanovené touto smernicou,
- používa metódu rovnomerného odpisovania,
- odpisy vykonáva mesačne,
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- výška odpisov sa nemení počas celej doby odpisovania jednotlivého predmetu,
s výnimkou prípadov uvedených v čl.1 ods. 5 tejto smernice.
b) Daňové odpisy UVL vykonáva z majetku podnikateľskej činnosti, pričom
- používa odpisové sadzby
a doby odpisovania stanovené zákonom
o dani z príjmov a prílohou citovaného zákona,
- používa metódu rovnomerného odpisovania,
- odpisy vykonáva ročne,
- výška odpisov sa nemení počas doby odpisovania jednotlivého predmetu
v zmysle § 27 zákona o dani z príjmov.
3. Dlhodobý hmotný majetok je zaraďovaný do odpisových skupín v zmysle zákona
o dani z príjmov. Presná špecifikácia zatrieďovania dlhodobého hmotného majetku do
odpisových skupín podľa kódov produkcie je podrobne rozpracovaná v prílohe
zákona o dani z príjmov, v klasifikácii produkcie a klasifikácii stavieb. Každej
odpisovej skupine je stanovená nasledovná účtovná doba odpisovania a jej
odpovedajúca ročná odpisová sadzba:
Odpisová skupina
1
2
3
4

Účtovná doba odpisovania
v rokoch
6
10
15
60

Ročná odpisová
sadzba v %
16,6667
10
6,6667
1,6667

4. Dlhodobý nehmotný majetok (okrem pohľadávok) UVL odpisuje 5 rokov v zmysle
zákona o účtovníctve § 28 ods. 4 ročnou odpisovou sadzbou 20% .
5. Výnimku z účtovnej doby odpisovania stanovenej podľa bodu 3 a 4 predstavuje
nový dlhodobý majetok zakúpený a používaný počas doby riešenia projektov (APVV a pod.).
Na návrh zodpovedného riešiteľa projektu môže byť takýto obstaraný dlhodobý majetok
UVL odpísaný v súlade s dobou riešenia príslušného projektu. Celkovú dobu
používania v mesiacoch uvedie zodpovedný riešiteľ v protokole o prevzatí majetku do
používania.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Touto smernicou sa zrušuje Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku UVL
(Odpisový plán) zo dňa 28. 10. 2002 vrátane jej doplnkov č.1 a 2 a dodatku č.3.
2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 15.7.2008.
V Košiciach dňa 15.7. 2008
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach
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Dodatok č. 1
k Smernici o odpisovaní dlhodobého majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach (Odpisový plán) zo dňa 15. 7. 2008

1. V súlade so zákonom č. 60/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa v celej Smernici o odpisovaní dlhodobého
majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, nahrádza pôvodný text novým
znením nasledovne :
- text „30 000.- Sk“ nahrádza textom „1 700 €“,
- text „50 000.- Sk“ nahrádza textom „2 400 €“.
2. V čl. 1 Všeobecné ustanovenia a zásady odpisovania, v ods. 2, sa text „štatistickej
klasifikácie produkcie vydanej vyhláškou Štatistického úradu SR č.632/2002 Z. z. (ďalej len
klasifikácia produkcie),“ nahrádza textom „kódov štatistickej klasifikácie produktov podľa
činností (CPA) vydanej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008
z 23.apríla 2008 (ďalej len kód klasifikácie produktov),“ .
3. V čl. 1 Všeobecné ustanovenia a zásady odpisovania, v ods. 6 sa text „koruny“ nahrádza
textom „eurá“ .
4. V čl. 3 Metódy, sadzby a doba odpisovania, v ods. 3 sa text „kódov produkcie“ nahrádza
textom „kódov produktov“, a text „ klasifikácii produkcie“ textom „klasifikácii produktov “.
5. V čl. 4 Záverečné ustanovenia sa vkladá nový ods. 3 so znením :
„3. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom 1.3.2009.“ .

prof. MVDr. Emil P I L I P Č I N E C, PhD.
rektor
Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach

Vypracoval : JUDr. Silvia Rolfová – kvestorka UVL
Ing. Valéria Mrázková – vedúca OE
Ing. Viera Filipová – OE, ref. finančného účtovníctva

