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Goodwill vs. oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

Popis Goodwill Oceňovací rozdíl  
k nabytému majetku

Ú
če

tn
ě

Kategorie
Dlouhodobý nehmotný majetek 
vykazovaný na řádku rozvahy 
B.I.5.

Dlouhodobý hmotný majetek 
vykazovaný na řádku rozvahy 
B.II.9.

Účetní skupina – účet 01x - doporučujeme 017 02x - doporučujeme 027

Účetní odpisování
- účtování

Kladný
-  Do nákladů 55x/07x (551/077),
Záporný
-  Do výnosů 07x/64x (077/648)

Kladný
-  Do nákladů 55x/08x (551/087),
Záporný
-  Do výnosů 08x/64x (087/648)

Účetní odpisování 
- doba

60 měsíců rovnoměrně

§ 6 Vyhl. 500/2002 Sb.
§ 56 Vyhl. 500/2002 Sb.,
LZE PRODLOUŽIT NA 120 MĚSÍCŮ

POSLEDNÍ SLOŽKA OBCHODNÍHO ZÁVODU
Účetně – odpis při vyřazení poslední 
složky nabyté získáním obchodního 
závodu

D
aň

ov
ě

Koupě 
(daňově uznatelné)
Vklad 
(daňově neuznatelné)

Přeměna 
(daňově neuznatelné)

Koupě 
(vstupuje do obecného 
základu daně)

* § 23 odst. 15 ZDP
...
…

(goodwill) ...

X. Zákon o korporacích, občanský zákoník
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	5.2	�Přiznání k DPH – přijetí služby plátcem od osoby usazené v tuzemsku ze 3. země (ř. 12, 13, 43, 44) – včetně kontrolního hlášení
	5.3	�Přiznání k DPH – vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska (ř. 22)   
	5.4	�Přiznání k DPH – poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi (ř. 26)  
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	4.2	�Přiznání k DPH – přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS 
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	4.3	�Přiznání k DPH – dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, jež bylo odesláno/přepraveno (ř. 20)  
	4.4	�Přiznání k DPH – poskytnutí služby osobě povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS (ř. 21) – včetně souhrnného hlášení  
	4.5	�Kontrolní hlášení – A.2. – Daňové přiznání (ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13) – povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)   
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