6K WIN EVIDENCE MAJETKU
DOPORUČENÍ
PRO ODPISOVÁNÍ
OD ROKU 2005

Přehled odepisování dlouhodobého nehmotného majetku
Období

Odepisování nově pořízeného
majetku

Odepisování dříve pořízeného
majetku

Do 31.12.2000 Daňové odpisové skupiny:
- software
1. skupina
- patenty
3. skupina
- ostatní
2. skupina

Daňové odpisové skupiny:
- software
1. skupina
- patenty
3. skupina
- ostatní
2. skupina

Od 1.1.2001
do 31.12.2003

Účetní odpis

Podle předchozích předpisů

Od 1.1.2004
do 31.12.2004

Rovnoměrný měsíční odpis:
- software
48 měsíců
- zřizovací výdaje 60 měsíců
- ostatní
72 měsíců

Podle předchozích předpisů

(nehmotný majetek na dobu určitou – podílem)

Od 1.1.2005

Rovnoměrný měsíční odpis:
- audiovizuální dílo 18 měsíců
- software
36 měsíců
- zřizovací výdaje 60 měsíců
- ostatní
72 měsíců

Podle předchozích předpisů

(nehmotný majetek na dobu určitou – podílem)

Novelou pro rok 2004 bylo zavedeno měsíční odpisování nehmotného majetku. Podmínky pro zařazení do této
kategorie jsou uvedeny v §32a Zákona o dani z příjmu.
Pro zdaňovací období započaté v roce 2005 došlo k doplnění odpisových skupin nehmotného majetku:
36 měsíců
18 měsíců
60 měsíců
72 měsíců

-

software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
audiovizuální díla
zřizovací výdaje
ostatní nehmotný majetek.

(skupina SW nebo NV)
(skupina AV)
( skupina ZV)
(skupina OZ)

I nadále platí, že u nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis
stanoví jako podíl vstupní ceny a sjednané doby užívání.
Např.: Licence na dobu určitou se odepisuje podle délky licence - v odpisové tabulce je připravena skupina LI,
kde procento pro první, druhý i třetí sloupec musíte vypočítat podle vzorce : 100/PL , kde PL je počet let
odepisování, příklad : Licence na 10 let – skupina LI, procento do daňové tabulky 10 %.
Vzhledem k tomu, že od roku 2001 došlo k několika změnám v oblasti odpisování nehmotného
majetku, rozlišujeme zároveň tři skupiny nehmotného majetku z pohledu metod daňových odpisů:
1.
nehmotný majetek zaevidovaný do konce zdaňovacího období započatého v roce 2000, který
se odepisuje podle zařazení do odpisových skupin dle tehdy platného zákona.
2.
nehmotný majetek zaevidovaný v období započatém v roce 2001 do konce období
započatého v roce 2003, pro který platí, že daňově uznatelné jsou rovny účetním odpisům
nehmotného majetku.
3.
nehmotný majetek zaevidovaný v období započatém od roku 2004 odepisovaný dle
v současnosti platných pravidel v zásadě podle měsíčních odpisů.

Změna odpisových skupin pro daňové odpisy od 1.1.2005 a jejich definice v
SW 6K
Skupina do 31.12.2004

osobní automobily (vozidla
N1)

1

ostatní majetek podle
přílohy č.1 ZDP

Doba
odepisování v
letech

4

3

rozlišení pro zvýšenou sazbu

pro provozovatele mimo výjimku - viz A10

A10

stroje pro zemědělství a lesnictví dle §31 odst. 2

120

zařízení pro čištění a úpravu vod dle §31 odst.3

115

ostatní s výjimkou dle §31 odst. 5

použitý hmotný majetek dle §31 odst. 4 a 6

110
1
220
215
210
2

stroje pro zemědělství a lesnictví dle §31 odst. 2

320

zařízení pro čištění a úpravu vod dle §31 odst.3

315

ostatní s výjimkou dle §31 odst. 5

310

stroje pro zemědělství a lesnictví dle §31 odst. 2

3

dle přílohy č.1

dle přílohy č.1

5

10

zařízení pro čištění a úpravu vod dle §31 odst.3
ostatní s výjimkou dle §31 odst. 5

použitý hmotný majetek dle §31 odst. 4 a 6

4
5
6

A

pro provozovatele dopravy, taxi, atd. dle §31 odst. 5

použitý hmotný majetek dle §31 odst. 4 a 6

2

Nová
skupina

3

Budovy a stavby dle přílohy
č. 1

20

4

Budovy a stavby dle přílohy
č. 1

30

5

Budovy dle přílohy č. 1

50

6

a) Nově pořízená technika v roce 2005 ( např. počítače), u které se dříve uplatňovala skupina 1 a
Pozn.: odpočet 10% bude zařazena do skupiny 110
b) U osobních automobilů ve skupině 1 je nutné opravit skupinu na A

