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003  Odložená daň

u Vykazování
v Vymezení
w Oceňování ×
x Odpisování, postup účtování
y Inventarizace
z Analytická evidence ×
{ Podrozvahová evidence ×
| Zveřejňování
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u Vykazování Odložená daň
Vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.1 Pohledávky  z obchodních vztahů 311A, 391
C.II.1.2 Pohledávky – ovládaná nebo     

ovládající  osoba  
351A 391

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 352A 391
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 481
C.II.1.5. Pohledávky ostatní

C.II.1.5.1 Pohledávky za společníky 354A, 355A, 
358A

391

C.II.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté 
zálohy

314A, 335A 391

C.II.1.5.3 Dohadné účty aktivní 388A 391

C.II.1.5.4 Jiné pohledávky 371A, 373A, 
374A, 375A, 
376A, 378A

391
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u Vykazování Odložená daň 
Vyhl. č. 500/2002 Sb. Příloha č. 1

C.I. Dlouhodobé závazky
C.I.1. Vydané dluhopisy

C.I.1.1 Vyměnitelné dluhopisy 476
C.I.1.2 Ostatní dluhopisy 473

C.I.2 Závazky k úvěrovým institucím 461
C.I.3 Dlouhodobé přijaté zálohy 475

C.I.4 Závazky z obchodních vztahů 321A
C.I.5 Dlouhodobé směnky k úhradě 478
C.I.6 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 471
C.I.7 Závazky – podstatný vliv 472
C.I.8 Odložený daňový závazek 481
C.I.9 Závazky - ostatní

C.I.9.1 Závazky ke společníkům 365A
C.I.9.2 Dohadné účty pasivní 389
C.I.9.3 Jiné závazky 372A, 377A, 474, 479
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n Kdo o odložené dani účtuje?

O odložené dani účtují a vykazují ji:
n účetní jednotky, které tvoří konsolidační 

celek, a
n účetní jednotky, které sestavují účetní 

závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 4 
zákona).

n ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou 
účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

v Vymezení odložené daně
§ 59 odst. 1 vyhlášky Metody odložené daně
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(2) Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má, za 
podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcími právními 
předpisy, účetní jednotka, která je obchodní společností a je 
ovládající osobou, s výjimkou ovládajících osob, které vykonávají 
společný vliv podle odstavce 4 (dále jen "konsolidující účetní 
jednotka").

(3) Povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky 
má, za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcími 
právními předpisy, osoba bez ohledu na její sídlo, pokud je
a) ovládanou osobou, s výjimkou ovládaných osob, ve kterých je 
vykonáván společný vliv podle odstavce 4 (dále jen 
"konsolidovaná účetní jednotka"),

…….

(6) Konsolidační celek tvoří účetní jednotky uvedené v odstavcích 2 
a 3 písm. a), a to za podmínek stanovených § 22a, § 22aa 
prováděcími právními předpisy.

v Konsolidační celek
§ 22 ZÚ Konsolidující jednotka – konsolidovaná jednotka


