
OPATRENIE 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

zo 16. decembra 2013 

č. MF/17694/2013-74, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, 

označovaní a obsahovom vymedzení položiek  účtovnej závierky  pre 

účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré 

podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak 

preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie 

a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení 

neskorších predpisov  
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

 

Čl. I 

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej  republiky z 13. decembra 2007 č. 

MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti 

o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek  účtovnej závierky  pre účtovné 

jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú 

samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, 

zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 

628/2007 Z. z.) v znení opatrenia  z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 

502/2008 Z. z.),  opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie 100/2009 Z. 

z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25454/2009-74 (oznámenie č. 527/2009 Z. 

z.), opatrenia z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74 (oznámenie č. 458/2010 Z. z.) 

a opatrenia z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74 (oznámenie č. 565/2011 Z. z.)  sa 

mení a dopĺňa takto:  

 

1. V § 4 ods. 4 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 4“. 

2. V § 4 odsek 9 znie: 

„(9) Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, 

napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové služby, právne 

služby, nájomné, opravy a udržiavanie hmotného majetku, výdavky na školenia 

a odborné semináre, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové 

rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého 

hmotného majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu
4
) a ďalšie výdavky 

neuvedené v odseku 6 písm. e) prvom až piatom bode.“. 

 

3. V § 13 ods. 4 sa vypúšťajú slová „okrem cenných papierov určených na 

obchodovanie“. 

4. V § 13 sa vypúšťajú odseky 5, 7, 10 až 12. 
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Doterajšie odseky 6, 8 a 9 sa označujú ako odseky 5 až 7. 

5. V prílohe č. 1 vo Vysvetlivkách k Výkazu o príjmoch a výdavkoch sa na konci pripája 

táto veta: „Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový 

záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby 

zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.“. 

6. V prílohe č. 2 sa Vysvetlivky k Výkazu o majetku a záväzkoch dopĺňajú bodom 17, 

ktorý znie: 

„17. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam 

osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za 

zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.“. 

 

 

Čl. II 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 

 

 

 

Peter Kažimír, v. r. 

 podpredseda vlády a minister financií 

 
 

 

 


