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Neuhrazené pohledávky ze sankcí 

Základ daně 

SNIŽUJEME 

V ROCE VZNIKU POHLEDÁVKY 

➔ při nezaplacení

§ 23 odst. 3 písmeno b, bod 1 ZDP

ZÁNIK POHLEDÁVKY - SPECIÁLNÍ ÚČETNÍ PŘÍPADY
příppříppřPŘÍPADY

V ROCE VZNIKU POHLEDÁVKY V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH 

- zánik pohledávek
- v průběhu účetního období
- k poslednímu dni účetního období

315 MD / 644 Dal nesnižujeme ZD 
644 MD / 315 Dal 
(§ 58 Vyhl. 500/2002 Sb.)

- zánik pohledávek
- v následujících letech

výjimka =>  
=>  

výjimka =>  

- smluvní pokuty
- ...

Viz judikát...      – Postoupení pohledávek z titulu smluvních sankcí

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé
15. Neuhrazené pohledávky ze sankcí - smluvní pokuty
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