
Daňové odpisy hmotného majetku

Každý nově pořízený hmotný majetek zatřídí poplatník v 1. roce do jedné z 6 odpisových skupin podle
§ 30 ZDP.
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Podle ZDP se odpisy počítají jednou ze 4 metod:

1. odpisy rovnoměrné (lineární),
2. odpisy zrychlené (degresivní),
3. odpisy tzv. „rovnoměrné časové“ nebo výkonové u

konkrétně vymezeného majetku,
4. odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě

elektřiny ze slunečního záření.

Každý nově pořízený hmotný majetek zatřídí poplatník
v 1. roce do jedné z 6 odpisových skupin podle § 30
ZDP. Zatřídění vychází z přílohy č. 1 k ZDP. Hmotný
majetek, který nelze podle zmíněné přílohy do žádné
odpisové skupiny zařadit, zatříděný podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC, se pro účely odpisování
zařadí do 5. odpisové skupiny, ostatní hmotný majetek zatříděný podle Klasifikace produkce CZ-CPA pak
do 2. odpisové skupiny. Zařazení do odpisových skupin určuje dobu odpisování.
 

Odpisová 
skupina

Minimální doba 
odpisování Vybrané položky DHM

1 3 roky
počítače, programové vybavení,
kancelářské zařízení, dvoustopá
motorová vozidla osobní, zvířata,
televizní kamery...

2 5 let

stroje a zařízení, nákladní vozy,
traktory, plastové prefabrikované
stavební části a celky, čerpadla,
jeřáby stavební, chladicí a
mrazicí zařízení, prodejní
automaty, obráběcí a tvářecí
stroje, vysílací přístroje pro
rozhlasové a televizní vysílání,
trolejbusy, letadla...

3 10 let kovové konstrukce pro mosty,
manipulační technika, lodě,
výtahy, kovové výrobky,
prefabrikované a stavební části z
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betonu a železobetonu, kovové
nádrže, zásobníky, kontejnery,
parní kotle, turbíny, pece, hořáky,
jeřáby, klimatizační zařízení,
elektromotory, generátory,
transformátory, lokomotivy…

4 20 let

produktovody (plynovody,
ropovody, vodovody atp.), věže,
stožáry, komíny, sila, budovy ze
dřeva a plastů, oplocení budov a
inženýrských staveb, sila, vedení
místní a dálková trubní,
telekomunikační a elektrická,
věže, stožáry, stavby elektráren,
průmyslové komíny, koupaliště...

5 30 let

budovy kromě budov uvedených
v odpisové skupině 4. a 6.,
dálnice, silnice, komunikace,
mosty, tunely, podjezdy,
podchody, přístavy, přehrady,
objekty čistíren odpadních vod,
studny, kašny, stavby pro sport a
rekreaci...

6 50 let

budovy hotelů, administrativní,
domů, pro společenské a kulturní
účely, podzemní obchodní
střediska, muzea a knihovny,
historické nebo kulturní
památky...

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na: Daňové odpisy hmotného majetku

Poznámky pod čarou:
Související interní směrnice

Odpisový plán

Související příklady z praxe
Odpisy nákladního automobilu v podnikání
Odpisy u zatím nesplaceného vozidla
Daňové výdaje při podnikání z domu

Související články
Několik tipů, na co nezapomenout v daních a účetnictví začátkem roku
Nemovité věci v podnikání

Související předpisy SZČR
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
346/2010 Sb.
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