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Účtovanie splatnej dane a daňovej
licencie k 31. 12. 2015
Účtovanie splatnej dane z príjmov upravuje Opatrenie
MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
(ďalej len „postupy účtovania“).
Podľa postupov účtovania pri uzavieraní účtovných
kníh sa v prospech účtu 341 - Daň z príjmov účtuje
záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov
voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa
daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu
účtu 591 - Splatná daň z príjmov.
Postupy účtovania osobitne neupravujú účtovanie
daňovej licencie. Podľa zákona o dani z príjmov daňová
licencia je minimálna daň a účtuje sa rovnako ako
splatná daň podľa predchádzajúceho odseku.
Príklady na účtovanie splatnej dane a daňovej
licencie:
Príklad č. 1:
V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby
daňovník za rok 2015 vykáže na r. 800 daň vo výške

1 000 EUR a zároveň si v plnej výške uplatní zápočet
daňovej licencie vo výške 480 EUR, ktorú zaplatil za rok
2014. Ako bude daňovník o tejto skutočnosti účtovať
v roku 2015? (Pozn.: Ide o neplatiteľa DPH s ročným
obratom neprevyšujúcim 500 000 EUR.)
Odpoveď:
Daňovník do účtovníctva vedenom za rok 2015
zaúčtuje účtovným zápisom MD 591/Dal 341výslednú
daň vo výške 520 EUR (1 000 EUR - 480 EUR).

Príklad č. 2:
V daňovom priznaní daňovník za rok 2015 vykáže
na r. 800 daň vo výške 50 EUR a na r. 1050 daňovú
licenciu vo výške 480 EUR (je neplatiteľ DPH s ročným
obratom neprevyšujúcim 500 000 EUR). Ako bude
daňovník o tejto skutočnosti účtovať v roku 2015?
Odpoveď:
Daňovník do účtovníctva vedenom za rok 2015
zaúčtuje daňovú licenciu vo výške 480 EUR, a to
účtovným zápisom: MD 591/Dal 341.
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Požiadavky na zostavenie poznámok
ako súčasť účtovnej závierky
Opatrenia Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú
podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu
údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na
zverejnenie pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky, sú
zverejnené na stránke MF SR www.finance.gov.sk, v časti
Dane, clá, účtovníctvo/Účtovníctvo a audit/Legislatíva
SR/Účtovníctvo pre podnikateľov/Účtovná závierka pre
veľkú, malú a mikro účtovnú jednotku. V každom opatrení
sú uvedené požiadavky na zostavenie poznámok, ako aj
samotný predpis, čo majú poznámky obsahovať.
Poznámky účtovná jednotka vypracuje samostatne podľa
požiadaviek na zostavenie poznámok uvedených v prílohách
k jednotlivým opatreniam a podľa podmienok konkrétnej
účtovnej jednotky, vhodné je uložiť ich do formátu pdf a
priložiť ako prílohu k účtovnej závierke (účtovnú závierku
v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov tvorí jeden
krycí list, za ktorým nasleduje Súvaha, Výkaz ziskov a strát a
Poznámky sa načítajú ako príloha).
Na každej strane poznámok sa v ľavom hornom rohu
uvedie označenie „poznámky Úč PODV 3- 01“ pre malé a
veľké účtovné jednotky a „Poznámky Úč MUJ 3- 01“ pre
mikro účtovné jednotky. V pravom hornom rohu sa uvedie
identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné
číslo (DIČ), ak ho má účtovná jednotka pridelené.
Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené
boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a
spoľahlivé. Zostavenie tabuliek pre číselné informácie v
Poznámkach je v kompetencii účtovných jednotiek. Vzory
tabuliek pre číselné informácie v poznámkach za účtovné
obdobie roka 2014 sú od 1. 1. 2015 zrušené a zostavenie
tabuliek je tak v kompetencii účtovnej jednotky.

Poznámky malej účtovnej jednotky
Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu
významnosti, pričom nevýznamné informácie sa môžu
zoskupovať. Informácie v poznámkach sa uvádzajú tak,
aby sa vyjadrila ekonomická realita a podstata príslušnej
transakcie alebo dohody.
V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých
sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia
individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie
obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová
náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a
číselných údajov podľa obsahovej náplne uvedenej
v prílohe č. 1. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná
jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa
neuvádzajú.
V poznámkach môže účtovná jednotka uviesť informácie
nad rámec ustanovenej obsahovej náplne.
Ak je to možné, informácie sa uvádzajú v tabuľkovej
forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné
obdobie, a tiež aj údaje z predchádzajúceho účtovného
obdobia, ak existuje údaj na porovnanie.
K súvahe a k výkazu ziskov a strát sa uvádzajú informácie
v poznámkach podľa poradia vykazovaných položiek a
s označením popisovaných položiek. Ak ide o rozpis podľa
meny, uvedie sa aj označenie meny. Sumy v poznámkach
sa uvádzajú v celých eurách. Ak sa tak účtovná jednotka
rozhodne, môžu sa sumy v poznámkach uvádzať aj
v eurách so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
Opatrenie č. MF/23378/2014-74 je dostupné na tejto
stránke:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10401
Poznámky veľkej účtovnej jednotky

Poznámky mikro účtovnej jednotky
V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých
sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia
individuálnej účtovnej závierky, a má pre tieto informácie
obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením.
Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných
informácií a číselných údajov podľa prílohy č. 1.
V poznámkach môže účtovná jednotka uvádzať informácie
nad rámec ustanovenej obsahovej náplne. Mikro účtovná
jednotka nemusí informácie v poznámkach uvádzať aj
v tabuľkovej forme. Sumy v poznámkach sa uvádzajú
v celých eurách.
Opatrenie č. MF/15464/2013-74 je dostupné na tejto
stránke:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9770

Rovnako, ako pri malej účtovnej jednotke sa informácie
v poznámkach uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom
informácie, ktoré nie sú významné, sa môžu zoskupovať.
V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých
sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia
individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie
obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová
náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a
číselných údajov podľa obsahovej náplne uvedenej
v prílohe č. 1. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná
jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa
neuvádzajú.
V poznámkach sa môžu uvádzať ďalšie informácie, ktoré
sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec
ustanovenej obsahovej náplne. Ďalšie informácie sa
uvádzajú v poznámkach vždy, ak sú potrebné
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na zabezpečenie súladu s požiadavkou, aby účtovná
závierka poskytovala verný obraz majetku, záväzkov,
finančnej situácie a výsledku hospodárenia účtovnej
jednotky.
Informácie sa uvádzajú prednostne v tabuľkovej forme
za bežné a tiež za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie, ak existuje údaj na porovnanie.
Informácie k súvahe a k výkazu ziskov a strát sa
v poznámkach uvádzajú podľa poradia a s označením
vykazovaných položiek. Pri rozpise podľa meny sa uvedie
aj označenie meny. Sumy v poznámkach sa uvádzajú
v celých eurách, ak sa tak rozhodne účtovná jednotka,
môžu sa sumy uvádzať v eurách so zaokrúhlením na dve
desatinné miesta.
Opatrenie č. MF/23377/2014-74 je dostupné na tejto
stránke:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10402

Postup účtovania v reštrukturalizácii
na strane veriteľa a dlžníka
V nadväznosti na zmenu zákona o konkurze a
reštrukturalizácii Finančné riaditeľstvo SR vydalo
informáciu upresňujúcu postupy účtovania na strane
dlžníka a veriteľa v reštrukturalizácii podľa § 29 opatrenia
MF SR č. MF/23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú
postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva. Tieto ustanovenia sa použijú
pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2015 a
neskôr.

po splnení reštrukturalizačného plánu na ťarchu vecne
príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné
imanie a kapitálové fondy, 42 – Fondy tvorené zo zisku
a prevedené výsledky hospodárenia a účtovej skupiny
43 – Výsledok hospodárenia a v prospech účtu 325 –
Ostatné záväzky z hospodárskej činnosti.
Možnosť uspokojenia pôvodnej pohľadávky veriteľa
z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov sa
u dlžníka uvádza ako podmienený záväzok
v poznámkach účtovnej závierky (§ 29 ods. 3 postupov).
Postup účtovania u veriteľa:
a) na riziko nezaplatenia pohľadávky dlžníkom
v reštrukturalizácii sa účtuje opravná položka podľa
§ 18 postupov účtovania,
b) uspokojenie pôvodnej pohľadávky vydaním akcií
alebo iných majetkových účastí počas plnenia
reštrukturalizačného plánu sa účtuje na ťarchu účtu
účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok.
Po splnení reštrukturalizačného plánu dlžníkom veriteľ
účtuje nasledovne:
a) odpis neuspokojenej hodnoty pohľadávky
z účtovníctva a zúčtuje sa opravná položka
k pohľadávke,
b) uspokojenie pôvodnej hodnoty pohľadávky
z vytvoreného zisku alebo iných vlastných
zdrojov na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky
z hospodárskej činnosti a v prospech účtu 648 –
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Postup účtovania u dlžníka:
a) na základe potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom v prípade úpravy výšky záväzku,
pričom zníženie výšky záväzku sa účtuje v prospech
účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
a záväzku, ktorý nie je zaúčtovaný v účtovníctve,
ale preukázateľne existuje na základe schváleného
zoznamu pohľadávok, v prospech vecne príslušného
účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo
na ťarchu účtu 429 – Neuhradená strata minulých
rokov,
b) vydanie akcií alebo iných majetkových účastí
na účel výmeny za pohľadávku na ťarchu účtu
548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť, ak sa
zvyšuje suma zaúčtovaného záväzku,
c) uspokojenie pôvodnej pohľadávky veriteľa
zo zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka

Po splnení reštrukturalizačného plánu a zrušení opravnej
položky na uhradenú časť pohľadávky sa neuhradená časť
pohľadávky odpíše bez vplyvu na výsledok hospodárenia.
Veriteľ uvádza možnosť uspokojenia pôvodnej pohľadávky
z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka
ako podmienený majetok v poznámkach účtovnej
závierky (§ 29 ods. 6 postupov).
Pri uplatnení pohľadávky podľa Nariadenia vlády SR
č. 165/2015 Z. z., ktoré umožňuje, aby štát odkúpil
pohľadávky nezabezpečených veriteľov voči dlžníkom
v reštrukturalizácii, sa o takejto pohľadávke účtuje v súlade
so zmluvou o postúpení pohľadávky (§ 29 ods.
7 postupov).
Opatrenie MF SR č. MF/23054/2002-92 je dostupné
na tejto stránke:
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7482
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Účtovanie u SZČO
V súvislosti s pohľadávkami v reštrukturalizácii bol
do § 14 postupov účtovania pre účtovné jednotky
účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva doplnený
odsek 12. Podľa tohto ustanovenia sa v účtovnej jednotke,
ktorá si uplatňuje pohľadávku podľa nariadenia vlády SR,
účtuje:
a) v peňažnom denníku príjem z uplatňovania
pohľadávky ako príjem zahrňovaný do základu dane
z príjmov celkom, v členení na ostatné príjmy a
súčasne v knihe pohľadávok zníženie pohľadávky
vo výške uznanej hodnoty uplatňovanej pohľadávky,
b) v knihe pohľadávok zánik uplatňovanej pohľadávky
vo výške odpisu zostávajúcej hodnoty uplatňovanej
pohľadávky v súlade s § 17 ods. 12 písm. b) zákona
o dani z príjmov.
Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74 je dostupné
na tejto stránke:
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7481

Dodatky k IFRS 15 – Výnosy
zo zmlúv so zákazníkmi
Dodatky k štandardu IFRS 15 Výnosy zo zmlúv
so zákazníkmi (ďalej len „štandard“) nemenia základné
princípy štandardu, ale vysvetľujú, ako by sa tieto princípy
mali uplatňovať. Sú výsledkom diskusií pracovnej skupiny
Transition Resource Group (TRG). Pracovnú skupinu TRG
zriadili spoločne rada IASB a FASB (Rada pre štandardy
finančného účtovníctva – federálny tvorca štandardov
USA), aby spoločnostiam pomáhala pri implementácii
nového štandardu.
Dodatky vysvetľujú, ako:
•

identifikovať povinnosť plnenia (prísľub previesť tovar
alebo službu na zákazníka) v zmluve,

•

určiť, či je spoločnosť subjekt konajúci vo vlastnom
mene a na vlastný účet (poskytovateľ tovaru alebo
služby) alebo sprostredkovateľ (zodpovedný
za zabezpečenie poskytnutia tovaru alebo služby),

•

určiť, či by sa výnosy z udelenia licencie mali účtovať
v určitom čase alebo v priebehu času.

Okrem vysvetlení zahŕňajú dodatky dve dodatočné úľavy
na zníženie nákladov a zložitosti pre spoločnosť pri prvom
uplatnení štandardu. Ide o:
•

zmluvné zmeny, ku ktorým došlo pred začiatkom
najskoršieho roka vykázaného pri prvom uplatnení
IFRS 15,

•

zmluvy, ktoré boli ukončené k začiatku najskoršieho
vykázaného roka (keď sa uplatňuje metóda úplnej
retrospektívy).

Dodatky majú rovnaký dátum účinnosti ako štandard,
t. j. 1. januára 2018. Tieto dodatky ešte neboli prijaté
Európskou úniou.

Séria IASB webcastov
k implementácii IFRS 16 Lízingy
Dňa 13. januára 2016 vydala IASB nový štandard IFRS 16
Lízingy, ktorý nahrádza štandard IAS 17 Lízingy a súvisiace
interpretácie s účinnosťou od 1. januára 2019. Tento
štandard ešte nebol prijatý Európskou úniou. Snahou
IASB je pomôcť pri praktickej aplikácii tohto štandardu, a
preto boli k materiálom poskytnutým spolu so samotným
štandardom vrátane Ilustračných príkladov (Illustrative
Examples) vydané alebo sa plánujú vydať rôzne materiály
na podporu implementácie IFRS 16. Tieto materiály
sú uvedené na internetovej stránke IASB venovanej
implementácii IFRS 16. Počas fázy implementácie bude
IASB monitorovať implementáciu a zváži, či by mohli byť
užitočné dodatočné materiály.
Pracovníci IASB pripravili sériu IASB webcastov
k implementácii IFRS 16. Momentálne sú k dispozícii tri
webcasty zamerané na predstavenie štandardu, prechod
na IFRS 16 a definíciu prenájmu. Tieto webcasty nájdete
na internetovej stránke IASB venovanej implementácii IFRS
16: webcasty.
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