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49

Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/27400/2010-7
o určení vzoru tlačiva podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 39 ods. 10

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
a o používaní ostatných určených vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 záko-
na č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Ministerstvo
financií Slovenskej republiky oznamuje:

I.

Za zdaňovacie obdobie roku 2010 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 9
písm. b) a § 39 ods. 10 zákona určuje pod č. MF/27400/2010-7 nový vzor tlačiva:

„Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy
podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
o zrazených preddavkoch na daň, zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len
„hlásenie“)“.

II.

Za zdaňovacie obdobie roku 2010 sa použijú rovnaké vzory tlačív, ako boli určené Ministerstvom
financií Slovenskej republiky za zdaňovacie obdobie roku 2009:

„Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vy-
konanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zda-
ňovacie obdobie (rok)“.

„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o pouká-
zaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“.

III.

Na zdaňovacie obdobie roku 2011 sa použije rovnaký vzor tlačiva, ako bol určený Ministerstvom fi-
nancií Slovenskej republiky pod č. MF/008085/2010-72 na zdaňovacie obdobie roku 2010:

„Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon“)
z vyplatených príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii (§ 32a zákona) a o da-
ňovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny štvrťrok“.

Nový vzor tlačiva uvedený v I. bode a vzory tlačív uvedené v II. a III. bode sú prílohou tohto oznáme-
nia. Ministerstvo financií Slovenskej republiky ich uverejňuje aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. Viera Mezeiová, tel.: 02/59 58 24 36
Odbor priamych daní
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Sídlo ( ), trvalý pobyt ( )právnická osoba fyzická osoba

Ulica

PSČ

Fyzická osoba

Právnická osoba

Právna forma

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

HLÁSENIE

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie je
povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (§ 5 zákona NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) a vypláca príjmy zo závislej činnosti, miestne príslušnému
správcovi dane do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 49 zákona.

Číslo

TitulPriezvisko Meno

Záznamy daňového úradu

Strana 1

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Sumy sa vypĺňajú v eurách na dve desatinné miesta bez pomlčiek.

Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa,

Daňový úrad

Za rok

Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného hlásenia

. . 2 0

2 0

Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie,
za ktoré sa hlásenie podáva: . . 2 0

opravné hlásenie

dodatočné hlásenie

(vyznačí sa x)Druh hlásenia

hlásenie

Obchodné meno platiteľa dane (uvádza sa v súlade so zápisom v Obchodnom registri, t. j. aj s použitím malých písmen)

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy
podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ,

o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“)
v znení neskorších predpisov

HLASENIEv10_1

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Vypracoval Telefón

/0

Dňa

. . 2 0

ktorý je platiteľom dane

MF/27400/2010-7

. . 2 0

Podpis a odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené
v tomto hlásení sú správne a úplné.

Počet zamestnancov uvedených v časti V.

Počet strán časti V.

všetkých
s vyplateným
daňovým bonusom

s vyplatenou
zamestnaneckou prémiou
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HLASENIEv10_2

DIČ

MF/27400/2010-7

1

2

3

4

Zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných
miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej aj v nepeňažnej
forme za celé zdaňovacie obdobie

Zrazené daňové nedoplatky (+) a vrátené daňové preplatky (-)
z ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Daňové nedoplatky (+) a daňové preplatky (-) za predchádzajúce
zdaňovacie obdobia podľa § 40 zákona

Úhrn riadkov 1 až 3 - Daň
(r. 1 ± r. 2 ± r. 3)

7
Odvodová povinnosť - daň znížená o daňový bonus a
zamestnaneckú prémiu (r. 4 ± r. 5 )± r. 6

8

Daň vybraná zrážkou v zdaňovacom období
[§ 43 ods. 3 písm. j) zákona]

Časť I. - Vyúčtovanie dane (v eurách)

Úhrnné údaje z podaných prehľadov o zrazených a o odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona),
o daňovom bonuse a o zamestnaneckej prémii za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva

16

Priznaná a vyplatená suma daňového bonusu (-) a vybratá suma
daňového bonusu (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma
preddavkov na daň a dane (vrátane vyplateného a vybratého daňového
bonusu z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv)

5

Priznaná a vyplatená suma daňového bonusu (-), o ktorú sa znižuje
úhrnná suma dane vybranej zrážkou, o ktorú nebola znížená suma z r. 4

17

Odvedené preddavky na daň (daň) za celé zdaňovacie obdobie

A

B

C

D

Suma daňového bonusu
vyplatená z úhrnu
zrazených preddavkov
na daň a dane (vrátane
dane vybranej zrážkou)

0

Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane
zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej
forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva okrem
príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona

Odvodová povinnosť - daň vybraná zrážkou
(r. 13 - r. 14 )- r. 15

Odvedená daň vybraná zrážkou v sume

9
Daňový preplatok
r. 7 – r. 8 < 0

Daňový nedoplatok
r. 7 – r. 8 > 0 +

11
Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+)
z r. 9 alebo r. 10 posledne podaného hlásenia

Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+)
(r. 9 alebo r. 10) - r. 1112

13

14

Časť II. - Rozdiely z dodatočného hl seniaá (v eurách)

Časť III. - Daň vybraná zrážkou (v eurách)

Časť IV. - ňový bonus a zamestnanecká prémia)Rekapitulácia (da (v eurách)

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Priznaná a vyplatená suma zamestnaneckej prémie (-), a vybraná suma
zamestnaneckej prémie (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma
preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv)

6 ,

10

Priznaná a vyplatená suma zamestnaneckej prémie (-), o ktorú sa znižuje
úhrnná suma dane vybranej zrážkou, o ktorú nebola znížená suma z r. 415 ,

Suma daňového bonusu
vyplatená z prostriedkov
zamestnávateľa

Celková vyplatená suma
daňového bonusu

Suma rozdielu
daňového bonusu

E

F

G

H

Suma zamestnaneckej
prémie vyplatená z úhrnu
zrazených preddavkov
na daň a dane (vrátane
dane vybranej zrážkou)

,

,

,

,

Suma zamestnaneckej
prémie vyplatená
z prostriedkov
zamestnávateľa

Celková vyplatená suma
zamestnaneckej prémie

Suma rozdielu
zamestnaneckej prémie

Vysvetlivky k časti V.
1) Riadok sa vypĺňa, len ak zamestnanec nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike.
2) Úhrn príjmov vyplatený platiteľom dane, ktorý podáva hlásenie, okrem príjmov,

z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona.

3) Vyznačí sa x.
4) Základ dane podľa § 5 ods. 8 zákona.
5) Neupravené o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.

Predkladám V. časť hlásenia aj na médiu
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Rodné číslo

Priezvisko

Meno

5

Úhrn príjmov
2)

(v eurách)

11-12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

T
rv

a
lý

p
o
b
yt

Zúčtované
v mesiacoch

3)

Základ dane
4)

( )v eurách

Zrazené preddavky
na daň

5)
v eurách( )

N A
6)

1 2
1

Ulica

Číslo, PSČ

Obec

Štát

3

/

8
Celková suma vypla-
teného daň. bonusu

Počet
detí

7

11-12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N A
6)

/

Počet
detí

Dátum narodenia
1)2

4

. . . .

Časť V. - Úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom v peňažnej aj v nepeňažnej forme za zdaňovacie
obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva, úhrn zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a vyplatený daňový bonus

,

,

,

,

,

,

,

,

MF/27400/2010-7

9
Celková suma vypla-
tenej zam. prémie , ,

Rodné číslo

Priezvisko

Meno

5

Úhrn príjmov
2)

(v eurách)

11-12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

T
rv

a
lý

p
o
b
yt

Zúčtované
v mesiacoch

3)

Základ dane
4)

( )v eurách

Zrazené preddavky
na daň

5)
v eurách( )

N A
6)

3 4
1

Ulica

Číslo, PSČ

Obec

Štát

3

/

8
Celková suma vypla-
teného daň. bonusu

Počet
detí

7

11-12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N A
6)

/

Počet
detí

Dátum narodenia
1)2

4

. . . .

,

,

,

,

,

,

,

,
9

Celková suma vypla-
tenej zam. prémie , ,

6) A - vyznač sa x, ak zamestn vateľ, ktorý je platiteľom dane a ktorý podáva hlásenie, vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie.
N - vyznačí sa x, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a ktorý podáva hlásenie, nevykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie.

í á



Potvrdenie o podaní hlásenia  
o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti zníženej o sumy podľa  

§ 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,  
o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse 

 
  

Za rok:     
Druh hlásenia (vyznačí sa x) 
Riadne  
Opravné  
Dodatočné  
 
 
Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý hlásenie podáva 
 
 
Priezvisko a meno / Obchodné meno zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 
 
 
DIČ 
          
 
 
Adresa trvalého pobytu / sídlo zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ulica a číslo) 
 
 
PSČ                                                   Názov obce 
   
 
Štát 
 
 
 
 
 
 
      .....................................................                                                       ................................................................ 
         Dátum vyhotovenia hlásenia                                                                      Odtlačok pečiatky a podpis 
                                                                                                                    zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 
 
 
 
 
 
      .....................................................                                                        ............................................................... 
      Odtlačok prezentačnej pečiatky                                                              Podpis pracovníka daňového úradu,                                 
                daňového úradu                                                                                   ktorý tlačivo hlásenia prijal  
 



Poučenie

na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

predpisov, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse,
ktoré podáva zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za celé zdaňovacie obdobie

(ďalej len „hlásenie“)

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o dani z príjmov“) za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, kto-
rý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) – § 5 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon o správe daní") – miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) do troch ka-
lendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie [ 39 ods. 9
písm. b) a § 49 zákona o dani z príjmov].

Opravné, resp. dodatočné hlásenie sa podáva za príslušný kalendárny rok v lehote ustanove-
nej v § 39 zákona o správe daní.

Podľa § 4 ods. 3 zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlh-
šie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu
dane za toto zdaňovacie obdobie.

Podľa § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov, daňovník s príjmami zo závislej činnosti sa ďalej ozna-
čuje ako „zamestnanec“.

Identifikačné údaje

Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa – vyplní sa identifikačné číslo pridelené správcom
dane. Ak je zamestnávateľom

– fyzická osoba - uvedie sa priezvisko, meno, titul,

– právnická osoba – uvedie sa obchodné meno a právna forma.

Právnická osoba / fyzická osoba – uvedie sa sídlo/trvalý pobyt, príp. číslo telefónu a faxu.

Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za
ktoré sa hlásenie podáva – uvedie sa dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona o dani z príjmov. V prípade, ak sa vykonalo ročné
zúčtovanie vo viacerých termínoch, t. j. nie pre všetkých zamestnancov naraz, uvedie sa posledný
dátum, kedy sa ročné zúčtovanie vykonalo.

Ostatné riadky sa vyplnia podľa predtlače. Hlásenie sa podáva za všetkých zamestnancov,
ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa 5 zákona
o dani z príjmov v peňažnej aj v nepeňažnej forme (t.j. aj za zamestnancov, ktorým vyplatil príjmy zo
závislej činnosti, plynúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru, za zamestnancov, ktorým
z dôvodu výšky príjmu a nezdaniteľnej časti základu dane alebo výplaty daňového bonusu nevznikla
povinnosť zaplatiť preddavok na daň, alebo daň). Z celkového počtu zamestnancov sa uvedie počet
zamestnancov, ktorým bol priznaný a vyplatený daňový bonus za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa
podáva hlásenie a zamestnanecká prémia.
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I. časť – Vyúčtovanie dane

Táto časť slúži na rozčlenenie sumy zrazenej a odvedenej na preddavkoch na daň a na dani z vy-
platených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za všetkých zamestnancov za jednotlivé mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva (ďalej len „bežné zdaňovacie obdobie“), obsa-
huje aj údaje o daňovom bonuse a zamestnaneckej prémii. Údaje uvedené v hlásení sú úhrnnými
údajmi z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (ďalej len „prehľad“),
ktoré zamestnávateľ podal miestne príslušnému správcovi dane za jednotlivé štvrťroky bež-
ného zdaňovacieho obdobia [§ 39 ods. 9 písm. a) a § 49 zákona o dani z príjmov].

Ak zamestnávateľ v priebehu bežného zdaňovacieho obdobia podal správcovi dane opravný
prehľad, do úhrnu v príslušných riadkoch hlásenia sa zahrnú údaje z tohto opravného prehľadu.

Riadok 0 � uvádza sa úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti za bežné
zdaňovacie obdobie, ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme.
Obsah riadku tvorí úhrn tzv. „hrubých miezd“, vyplatených zamestnancom (aj tým, ktorí v priebehu
bežného zdaňovacieho obdobia prestali byť zamestnancami tohto zamestnávateľa). Do tohto riadku
sa neuvádzajú príjmy zo závislej činnosti vyplatené zamestnancom od iného zamestnávateľa a neuvá-
dzajú sa príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Riadok 1� uvádza sa úhrn preddavkov na daň, ktoré zamestnávateľ zrazil zo zúčtovaných a vy-
platených zdaniteľných miezd - § 35 zákona o dani z príjmov - (vrátane nepeňažného plnenia) za
bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho
obdobia, bez uplatnenia daňového bonusu a zamestnaneckej prémie. Do sumy zrazených preddav-
kov sa uvedie (zahrnie) aj suma zrazených preddavkov na daň z tých príjmov zo závislej činnosti, kto-
ré zamestnávateľ vyplatil za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobia) v bežnom zdaňova-
com období, ako aj prípadné opravy, ktoré vykonal a ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho
obdobia.

Riadok 2� uvádza sa úhrn zrazených daňových nedoplatkov a úhrn vrátených daňových pre-
platkov vyplývajúci z ročného zúčtovania preddavkov na daň za predchádzajúce zdaňovacie obdo-
bie, o ktoré zamestnávateľ znížil (zvýšil) odvod preddavkov na daň za bežné zdaňovacie obdobie,
bez uplatnenia daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.

Riadok 3� uvádza sa rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov a vrátených daňových pre-
platkov, zistených u zamestnancov za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Ak úhrn nedoplatkov je vyšší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko +.

Ak úhrn nedoplatkov je nižší ako úhrn preplatkov, uvedie sa znamienko -.

Riadok 4� uvádza sa úhrn riadkov 1 až 3.

Riadok 5� uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu priznaná a vyplatená zamestnancom za
bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho
obdobia, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) úhrnnú sumu preddavkov na daň a dane za toto zdaňo-
vacie obdobie.[Uvádza sa aj daňový bonus, ktorý bol nesprávne (neoprávnene) zamestnancovi vy-
platený a zamestnanec ho uhradil alebo zamestnávateľ od zamestnanca vybral.] Suma daňového bo-
nusu sa uvedie najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4.

Riadok 6 � uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznaná a vyplatená zamestnan-
com, o ktorú zamestnávateľ znížil (zvýšil) sumu odvodu preddavkov na daň vrátane vykonaných
opráv. [Uvádza sa aj zamestnanecká prémia, ktorá bola nesprávne (neoprávnene) zamestnancovi
vyplatená a zamestnanec ju uhradil alebo zamestnávateľ od zamestnanca vybral.] Suma zamestna-
neckej prémie sa uvedie najviac do výšky sumy rozdielu riadkov 4 a 5.

Riadok 7� uvádza sa úhrn riadkov 4, 5 a 6 – odvodová povinnosť.
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Riadok 8 � uvádza sa skutočný odvod preddavkov, ktorý zamestnávateľ odviedol správcovi
dane za celé zdaňovacie obdobie.

Riadok 9� uvádza sa rozdiel riadkov 7 a 8, ak je menší ako nula.

Riadok 10� uvádza sa rozdiel riadkov 7 a 8, ak je väčší ako nula.

II. časť – Rozdiely z dodatočného hlásenia

Riadok 11� uvádza sa daňový preplatok alebo daňový nedoplatok z naposledy podaného hlá-
senia.

Riadok 12� uvádza sa daňový preplatok alebo daňový nedoplatok, ktorý vyplynul z podaného
dodatočného hlásenia.

III. časť – Daň vyberaná zrážkou

Riadok 13� uvádza sa úhrn dane vybranej zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani
z príjmov.

Riadok 14� uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu priznaná a vyplatená zamestnancom za
bežné zdaňovacie obdobie do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho
obdobia, o ktorú zamestnávateľ neznížil úhrnnú sumu preddavkov na daň a dane za toto zdaňovacie
obdobie v riadku 5. Táto suma daňového bonusu sa uvedie najviac do výšky sumy uvedenej v riadku
13.

Riadok 15� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnan-
com, o ktorú zamestnávateľ neznížil úhrnnú sumu preddavkov na daň a dane za toto zdaňovacie ob-
dobie v riadku 6. Táto suma zamestnaneckej prémie sa uvedie najviac do výšky sumy rozdielu riadkov
13 a 14.

Riadok 16� uvádza sa rozdiel riadkov 13 – 14 – 15, t.j. odvodová povinnosť dane vyberanej
zrážkou.

Riadok 17 � uvádza sa skutočný odvod dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani
z príjmov, ktorý zamestnávateľ odviedol správcovi dane v zdaňovacom období.

IV. časť – Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia)

Riadok A � uvádza sa celková suma vyplateného daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ do
31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia vyplatil všetkým za-
mestnancom z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane), dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej
činnosti podľa § 43 zákona o dani z príjmov a z vlastných prostriedkov, vrátane daňového bonusu vy-
plateného a vybraného v rámci ročného zúčtovania a vykonaných opráv za predchádzajúce
zdaňovacie obdobie.

Riadok B� uvádza sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ do 31. januára roka nasle-
dujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia vyplatil zamestnancom z úhrnu zrazených
preddavkov na daň a dane (vrátane dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov).

Riadok C� uvádza sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ do 31. januára roka nasle-
dujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdobia zamestnancom vyplatil zo svojich prostriedkov
(riadok C = riadok A – riadok B).
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Riadok D� uvádza sa úhrnná suma rozdielu daňového bonusu priznaného a vyplateného z pro-
striedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň (dane)
a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Riadok E� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnan-
com z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane), dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti
podľa § 43 zákona o dani z príjmov a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok F� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznanej a vyplatenej zamestnan-
com z úhrnnej sumy zrazených preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo zá-
vislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Riadok G� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie priznaná a vyplatená z vlastných
prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol tento zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na
daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani
z príjmov.

Riadok H� uvádza sa úhrnná suma rozdielu zamestnaneckej prémie vyplatená zamestnancom
z prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ znížiť odvod preddavkov na daň
(dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

V. časť – Úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom

Táto časť slúži správcovi dane na určenie správnej výšky úhrnu príjmov zo závislej činnosti jednotli-
vých zamestnancov (daňovníkov) za bežné zdaňovacie obdobie, ktoré im boli v tomto zdaňovacom
období vyplatené a zdanené podľa § 35 zákona o dani z príjmov, pričom príjmy, z ktorých sa daň vy-
brala zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov sa v tejto časti neuvádzajú. Ak ide o osoby, na kto-
ré sa pri vykazovaní osobných údajov vzťahuje osobitný predpis (napr. § 267 zákona č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej
a justičnej stráže SR a Železničnej polície), osobné údaje sa uvedú v súlade a v rozsahu podľa tohto
osobitného predpisu.

V záhlaví každej strany V. časti sa uvedie poradové číslo strany z celkového počtu strán tejto časti
(napr. 1/15, 2/15...).

Riadok 1� uvádza sa rodné číslo zamestnanca, ktorému zamestnávateľ v bežnom zdaňovacom
období vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, v peňažnej aj
v nepeňažnej forme.

Riadok 2� uvádza sa dátum narodenia sa len u cudzích štátnych príslušníkov.

Riadok 3� uvádza sa priezvisko a meno zamestnanca a trvalý pobyt.

Riadok 4� uvádza sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani
z príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktoré tento zamestnávateľ zamestnancovi za bežné zdaňo-
vacie obdobie v peňažnej aj v nepeňažnej forme vyplatil. Uvedú sa len tie zdaniteľné príjmy, z ktorých
sa vyberá preddavok na daň podľa § 35 zákona o dani z príjmov (neuvedú sa príjmy, ktoré nie sú
podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane alebo sú od dane oslobodené). V úhrne príjmov sa
neuvedú príjmy, ktoré zamestnanec, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, poberal v bež-
nom zdaňovacom období od iných zamestnávateľov – uvádzajú sa teda len zdaniteľné príjmy, ktoré
zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý podáva hlásenie.

Riadok 5� vyznačia sa mesiace kalendárneho roka, za ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vy-
platil (vyplácal) mzdu (napr. ak zamestnancovi vyplácal mzdu za mesiac júl, august, september, vy-
značí sa x pod číslicami 7, 8, 9; ak vyplatil mzdu za mesiace máj a október, vyznačí sa x pod číslicami
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5 a 10; ak zamestnancovi vyplácal mzdu celé bežné zdaňovacie obdobie, vyznačí sa x v okienku
1-12.)

Riadok 6� uvádza sa základ dane, vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov

Riadok 7� uvádza sa úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za kaž-
dého zamestnanca bez úpravy o daňový bonus. Ak zamestnávateľ zamestnancovi nevykonal ročné
zúčtovanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva hlásenie, vyznačí sa x pod písmenom N. Ak
zamestnávateľ zamestnancovi toto ročné zúčtovanie vykonal, vyznačí sa x pod písmenami A.

Riadok 8� uvádza sa suma daňového bonusu, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi v bežnom
zdaňovacom období do 31. januára roka nasledujúceho po uplynutí bežného zdaňovacieho obdo-
bia vyplatil v úhrne na všetky deti, ktorých počet sa vyplní v druhej časti riadku 8 (počet detí) okrem da-
ňového bonusu, ktorý vyplatil (doplatil) zamestnancovi v ročnom zúčtovaní za predchádzajúce
zdaňovacie obdobie.

Poznámka :

Správnosť a úplnosť údajov v hlásení sa potvrdí odtlačkom pečiatky zamestnávateľa a podpisom
zodpovedného pracovníka tohto zamestnávateľa.

Potvrdenie o podaní hlásenia

Potvrdenie o podaní hlásenia potvrdzuje správca dane, ak bolo doručené osobne. Ak bolo hláse-
nie podané poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní hlásenia na tomto tlačive
nepotvrdzuje.
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Žiadosť 
 

o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania 
preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“)  za zdaňovacie obdobie (rok) ..................................... 
 

 

(Poznámka: bez vyplnenej a podpísanej žiadosti nie je možné výpočet dane a ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykonať.) 
 

 
 

Priezvisko (aj rodné): ..................................................................  Meno: ..................................  Titul: .................. 
Rodné číslo1): .............................................................  Rodinný stav: ....................................................................... 
Adresa trvalého pobytu: .......................................................................................... PSČ: ......................................... 
Zamestnávateľ (platiteľ dane), pre ktorého podpisujem žiadosť: .............................................................................. 
 
 

Údaje o manželke (manželovi), ktorá so mnou žila  v zdaňovacom období v (spoločnej) domácnosti 2) 

Meno a priezvisko: ..............................................................................   Dátum narodenia : ....................................... 
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................... PSČ: ......................................... 
Manželka (manžel) žila so mnou v (spoločnej) domácnosti – uveďte počet mesiacov: ..................................... 
Zamestnávateľ manželky (manžela), príp. iná zárobková činnosť: ............................................................................ 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 I.  Podľa § 38 ods. 1 zákona žiadam o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti 
a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II.  Podľa § 38 ods. 4 zákona vyhlasujem, že som v  zdaňovacom období, za ktoré žiadosť podávam     
a) poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona celkom od .......... iných 

zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, od ktorých prikladám všetky potvrdenia o zúčtovaných 
a vyplatených príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o zdaniteľných 
príjmoch zo závislej činnosti, z ktorých bola daň vybratá zrážkou, pri ktorých som sa rozhodol použiť postup 
podľa § 43 ods. 7 zákona, o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse na vyživované deti;3)  

b) nepoberal príjmy uvedené v § 5 ods. 1 písm. i) a v § 6 až 8 zákona, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa    
§ 43 zákona, pri ktorých by som uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona; 

c) nie som povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej 
časti základu dane (§ 11 ods. 12 zákona). 

 
     Zároveň vyhlasujem, že na začiatku zdaňovacieho obdobia, za ktoré podávam žiadosť, som4) – nie som4) 
poberateľom dôchodkov uvedených v § 11 ods. 7 zákona. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

III. Žiadam – nežiadam4) o zvýšenie základu dane podľa § 5 ods. 9 zákona o sumu .............. € (neoprávnene 
uplatnená úhrada zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie). 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IV.  Vyplní len daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) zákona], ktorý si uplatňuje nárok 
na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),  na nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 4 
zákona a na daňový bonus podľa § 33 zákona: 
 

     Úhrn mojich zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v 
zdaňovacom období, za ktoré podávam žiadosť, tvorí  90 % a viac4) – menej ako 90 %4) zo všetkých príjmov, 
ktoré mi plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

V.    Žiadam4) – nežiadam4) o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie a súčasne vyhlasujem, že spĺňam 
podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu podľa § 32a ods. 1 zákona za zdaňovacie obdobie, za ktoré 
žiadosť predkladám. (V prípade vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu sa výsledná daň rovná nule a postup 
podľa § 11 v znení § 52g zákona sa nepoužije - § 32a ods. 8 zákona.)    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VI.    Pri príjmoch podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) zákona, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, 
ktoré vyplácal  
a) zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ktorého žiadam o vykonanie výpočtu dane, neuplatňujem4) – 
uplatňujem4) – uplatňujem len pri príjmoch v sume ................ €4) postup podľa § 43 ods. 7 zákona.   
 

 b) iný zamestnávateľ, a o ktorých prikladám potvrdenia, neuplatňujem4) – uplatňujem4) – uplatňujem len pri 
príjmoch v sume .................. €4) postup podľa § 43 ods. 7 zákona.   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 
 
 
 

VII.   Okrem nároku na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, uplatňujem  
nárok: 
 

1. dodatočne na  ►daňový bonus na vyživované dieťa (deti). Na preukázanie nároku prikladám príslušné 
doklady ( § 37 zákona). 
 
 

Meno a  priezvisko dieťaťa Dátum  nar. Kal.  mesiace Meno a priezvisko dieťaťa Dátum  nar. Kal.  mesiace 
      
      
      
      
                                 

                                ► zaplatené povinné poistné a príspevky (§ 5 ods. 8 zákona) a 
                                ► zaplatenú sumu na ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka (§ 5 ods. 8 zákona)  
o zaplatení ktorých prikladám doklad (doklady) v úhrnnej výške5) ........................................................................ € 
   

2.  na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) (§ 11 ods. 3 v znení § 52g zákona), ktorá žila 
so mnou v tomto zdaňovacom období v (spoločnej) domácnosti a čestne vyhlasujem [§ 37 ods. 1 písm. a) 
zákona], že  
    a)  nemala vlastné príjmy4) alebo 
    b)  mala vlastné príjmy nepresahujúce sumu ročnej výšky ustanovenú zákonom, pričom do vlastného príjmu 
         nezahrnujem príjmy uvedené v § 11 ods. 5 zákona4). 
 

Zdaňovacie obdobie Počet mesiacov Úhrn vlastného príjmu manželky (manžela), znížený o zaplatené povinné poistné 
   

 
3. na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (§ 11 ods. 2 v znení § 52g zákona) z dôvodu, že úhrnná 
výška dôchodku (dôchodkov), uvedeného v § 11 ods. 7 zákona nepresiahla v zdaňovacom období výšku 
ustanovenú  zákonom a preto uplatňujem  sumu vo výške rozdielu medzi touto sumou a úhrnom dôchodku 
(dôchodkov). 
 

Zdaňovacie obdobie Úhrnná suma dôchodku (dôchodkov) 
  

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIII.  Ďalej vyhlasujem,  že spĺňam ustanovené podmienky (§ 11 zákona) a uplatňujem nárok na tieto ďalšie 
nezdaniteľné časti základu dane [§ 11 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona]: 
 

 4.   zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (poistenie) [§ 11 ods. 4 písm. a) zákona]  
      o zaplatení  ktorých prikladám doklad (doklady) v úhrnnej výške5) :   ............................ €,  
 5.   zaplatené finančné prostriedky na účelové sporenie [§ 11 ods. 4 písm. b) zákona]                            
       o zaplatení ktorých prikladám doklad (doklady) v úhrnnej výške:  ................................ €,                                                            
6.   zaplatené finančné prostriedky na životné poistenie [§ 11 ods. 4 písm. c) zákona] 
       o zaplatení  ktorých prikladám doklad (doklady) v úhrnnej výške : ............................... €. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IX.  Žiadam4) – nežiadam4) aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane 
na účely § 50 zákona). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
X.  Potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné. 
 
 
 
V ...........................................................    Dňa: ................................ Podpis žiadateľa: ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)   U cudzích štátnych príslušníkov sa vyplní dátum narodenia.                                                                                                  
2)  Vyplní sa v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 v znení § 52g zákona. 
3)   Tieto potvrdenia slúžia aj na účely dodatočného uplatnenia nároku na daňový bonus (§ 36 ods. 5 zákona), ak zamestnanec v zdaňovacom 
     období nedosiahol do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré žiada vykonať ročné zúčtovanie, úhrn zdaniteľných príjmov  
     vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (§ 33 ods. 1 zákona)  od  zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,  ktorému žiadosť predkladá. 
4)  Nehodiace sa prečiarkne. 
5)   Doklady sa prikladajú len v prípade, ak zamestnanec tieto sumy  platil sám (nie prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane).    
 

Úhrnná suma 
( 4+5+6) 

sa môže uplatniť 
najviac do výšky 

398,33 eur ročne



Poučenie k žiadosti

o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Údaje sa vyplnia podľa predtlače. Údaje o manželke (manželovi) sa vyplnia len ak si žiadateľ
uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 v znení § 52g
a § 52g zákona.

Časť I

V časti I zamestnanec (§ 5 ods. 2 zákona) žiada o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej
osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov (ďa-
lej len „ročné zúčtovanie“).

Časť II

Zamestnanec, ktorý žiada o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
a o vykonanie ročného zúčtovania vyhlasuje skutočnosti:

– Uvádza počet zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane (ďalej len „zamestnávateľ“), od ktorých
poberal príjmy zo závislej činnosti okrem zamestnávateľa, ktorého žiada o vykonanie roč-
ného zúčtovania a súčasne predkladá všetky potvrdenia o zúčtovaných a vyplatených príjmoch
fyzických osôb zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o dani vyberanej zrážkou
z týchto príjmov a o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse na vyživované deti (ďalej len „po-
tvrdenie“).

– Ak potvrdenie obsahuje okrem príjmov zdaňovaných preddavkovým spôsobom podľa § 35 záko-
na aj príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 zákona alebo ak zamestnanec po-
beral u zamestnávateľa, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania okrem príjmov
zdaňovaných preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona aj príjmy zdaňované daňou vybera-
nou zrážkou podľa § 43 zákona, zamestnanec vypĺňa aj časť VI.

– Ak poberal zamestnanec od niektorého zamestnávateľa, len príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. a) až
g) zákona, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 zákona a zamestnanec sa rozhodol pri
týchto príjmoch uplatniť postup podľa § 43 ods. 7 zákona, potvrdenie vystavené týmto zamest-
návateľom k ročnému zúčtovaniu preddavkov predkladá, tohto zamestnávateľa uvádza v časti II
a vypĺňa aj časť VI.

– Ak poberal zamestnanec od niektorého zamestnávateľa, len príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. a) až
g) zákona, z ktorých sa daň vybrala zrážkou a pri ktorých sa rozhodol, že daň bude považovať
za vysporiadanú (nepoužije postup podľa § 43 ods. 7 zákona), nie je povinný uvádzať toh-
to zamestnávateľa v časti II, vyplňovať časť VI a zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie vý-
počtu dane a o vykonanie ročného zúčtovania, toto potvrdenie nepredkladá.

Časť III

Ak si zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo
pôrodnej asistentky, po odpočítaní poistného a príspevkov neoprávnene znížil príjmy zo závislej
činnosti aj o úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni
uskutočňujúcej študijný program akreditovaný ministerstvom zdravotníctva alebo nedodržal podmien-
ky ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka ustanovené osobitným predpisom, je povinný
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zvýšiť si základ dane z príjmov zo závislej činnosti o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka
za jeho ďalšie vzdelávanie v zdaňovacom období, v ktorom k porušeniu podmienok došlo.

Časť IV

Podľa § 11 ods. 8 a § 33 ods. 10 zákona si môže daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou
uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), nezdaniteľnú časť základu
dane podľa § 11 ods. 4 zákona a daňový bonus len v prípade, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo
zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) tvorí najmenej 90 % všetkých zdaniteľných príj-
mov, ktoré tomuto daňovníkovi plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahra-
ničí.

Časť V

Časť V slúži ako žiadosť na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a zákona.
Podľa § 32a ods. 1 zákona nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie
daňovníkovi

a) vzniká, ak

1. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona, vyko-
návanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy"), v úhrnnej výške
aspoň 6-násobku minimálnej mzdy,

2. poberal posudzované príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov,

3. neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
podľa § 43 zákona, okrem príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. j) zákona,

4. nepoberal príjmy uvedené v § 3 ods. 2 písm. c) a d), § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h), § 5
ods. 3 a § 5 ods. 7 písm. i) zákona,

5. nepoberal iné zdaniteľné príjmy (§ 6 až 8 zákona) okrem príjmov uvedených v treťom bode,

6. nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 7
zákona) alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného
zdaňovacieho obdobia a

7. suma vypočítaná podľa odseku 3 je kladné číslo,

b) nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca, na ktoré-
ho podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok pod-
ľa osobitného predpisu.

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú pré-
miu a ktorému zamestnávateľ, vykoná ročné zúčtovanie, zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí na
jeho žiadosť tento zamestnávateľ. Ak boli tomuto zamestnancovi zrazené preddavky na daň z príjmov
zo závislej činnosti (§ 35 zákona), zamestnávateľ, pri vykonaní ročného zúčtovania použije postup
podľa § 38 ods. 6 zákona.

Ak zamestnancovi vznikne nárok na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie a zamest-
návateľ, zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí, podľa § 32a ods. 8 zákona sa vypočítaná daň rov-
ná nule a postup podľa § 11 zákona sa nepoužije (nemožno uplatniť nezdaniteľné časti základu
dane).

Ak zamestnanec požiada o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie, ale nárok na prizna-
nie a vyplatenie zamestnaneckej prémie mu nevznikne, zamestnávateľ, zamestnaneckú prémiu
neprizná a nevyplatí, a uplatní postup podľa § 11 v znení § 52g zákona.
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Časť VI

Pri príjmoch zo závislej činnosti zdaňovaných daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 zákona da-
ňovník, s výnimkou daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) zákona], môže

– považovať tieto príjmy za daňovo vysporiadané alebo

– uplatniť postup podľa § 43 ods. 7 zákona, t. j. zrazenú daň považovať za preddavok na daň.

Časť VI vyplní zamestnanec, ktorý v príslušnom zdaňovacom období poberal príjmy zo závislej
činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) zákona, z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 zákona
od zamestnávateľa,

– ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania alebo

– uvedeného v časti II, od ktorého predkladá potvrdenie (potvrdenia).

V časti VI zamestnanec vyznačí, či uplatňuje resp. neuplatňuje postup podľa § 43 ods. 7 zá-
kona. Ak uplatňuje postup podľa § 43 ods. 7 zákona len u časti týchto príjmov, uvedie ich výšku. Za-
mestnávateľ v rámci ročného zúčtovania zahrnie do základu dane len tie príjmy zdaňované zrážko-
vou daňou, na ktoré si zamestnanec v žiadosti uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona a zrazenú
daň z týchto príjmov bude považovať za preddavok na daň, ktorý odpočíta od dane pri vykonaní roč-
ného zúčtovania.

Časti VII a VIII

Tieto časti slúžia na dodatočné uplatnenie daňového bonusu, zaplateného poistného a príspevkov
a zaplatenú sumu na ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka a na uplatnenie nezdaniteľných
častí základu dane podľa § 11 ods. 3 v znení § 52g a § 52h zákona a § 11 ods. 4 zákona.

Daňový bonus: Zamestnanec dodatočne uplatňuje daňový bonus, ak si

– u zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi vykonáva ročné zúčtovanie v priebehu zdaňovacieho ob-
dobia daňový bonus neuplatňoval alebo

– uplatňoval nárok u iného zamestnávateľa, ale tento mu v niektorých kalendárnych mesiacoch da-
ňový bonus nevyplatil (napr. zamestnanec bol práceneschopný) alebo

– daňový bonus neuplatňoval v zdaňovacom období u žiadneho zamestnávateľa.

Zaplatené poistné a príspevky: Zamestnanec, ktorý si v priebehu zdaňovacieho obdobia platil
povinné poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne za-
bezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie sám, dodatočne tieto uplatní pri vyčíslení
základu dane. O zaplatení povinného poistného a príspevkov sa prikladá zamestnávateľovi doklad
o zaplatení.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho zamestnanca: Podľa § 5 ods. 8 zákona pri výpočte zá-
kladu dane zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry ale-
bo pôrodnej asistentky, si po odpočítaní poistného a príspevkov môže znížiť príjmy zo závislej činnosti
aj o úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutoč-
ňujúcej študijný program akreditovaný ministerstvom zdravotníctva preukázateľne zaplatené v prísluš-
nom zdaňovacom období, a to do výšky ustanovenej osobitným predpisom. Doklad o úhrade predkla-
dá zamestnanec len v prípade, ak túto sumu platil sám (nie prostredníctvom zamestnávateľa).

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na

– manželku (manžela),
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– daňovníka, ktorý je poberateľom dôchodkov vymedzených v § 11 ods. 7 zákona a

– príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a poistné na životné poistenie.

Časť IX

V časti IX zamestnanec žiada resp. nežiada o vystavenie potvrdenia na použitie podielu za-
platenej dane na osobitné účely.

Podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie je
oprávnený vyhlásiť vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po
skončení zdaňovacieho obdobia, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním urče-
nej právnickej osobe – prijímateľovi.

Podľa § 50 ods. 6 písm. a) zákona daňovník, ktorému zamestnávateľ, vykonal ročné zúčtovanie,
preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné
zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie
obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie
vyhlásenia. Takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca (§ 39 ods. 7 zákona),
pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia.
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POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE               

 

Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI   
 

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
                                                            Za rok ...................... 
                 
 
 
Meno a priezvisko daňovníka: ....................................................................   Rodné číslo1): ....................................  
 
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................   PSČ: .................................. 
                                                                                                                                                   (v eurách) 
 

 01 
 

Daň – podľa § 15 zákona  
(z r. 06  ročného zúčtovania  preddavkov na daň) 

 
 

 02 
 

Nárok na daňový bonus 
(z r. 10  ročného zúčtovania  preddavkov na daň) 
 

 
 

 03 
 

Daň znížená o daňový bonus  
(r. 01 – r. 02 ) > 0 

 
 

 04 
   

Nedoplatok (z r. 18 z ročného zúčtovania preddavkov na daň)  
Dňa:  

 05 
06 

Nedoplatok (z r.  04 tohto potvrdenia), zrazený (zamestnancom zaplatený) v lehote do 
podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej 
sume 

 
 

 
Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávateľ“): 
 
 

DIČ :    ............................................................. 
 
 
Meno a adresa :  ..............................................................................................................................  
 
 
Miestne príslušný správca dane:  ...............................................................................................................                           
 
 
Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v tabuľke potvrdenia sú pravdivé. 
 
 
...........................................                     .........................                             
Potvrdenie  vypracoval (a)                            Dňa                                                                                                                 

                                                                                                                                    
                                                                                                                     ........................................ 
                                                                                                                            Podpis a odtlačok 
                                                                                                                      pečiatky zamestnávateľa 
 

 

1) U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia. 



Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Daňové identifikačné číslo

Rok

2 0

Štvrťrok

Zdaňovacie obdobie

Daňový úrad

Sídlo ( ), trvalý pobyt ( )právnická osoba fyzická osoba

Ulica

PSČ

riadny

opravný

(vyznačte x)

Druh prehľadu

Fyzická osoba

Právnická osoba

Obchodné meno Právna forma

Údaje sa vyplňujú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, čiernou prípadne tmavomodrou farbou.
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PREHĽAD

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 zákona z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktoré
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (§ 5 ods. 3 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý
kalendárny štvrťrok (ďalej len „prehľad“) je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane miestne
príslušnému daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka podľa § 49 ods. 2 zákona.

Číslo

TitulPriezvisko Meno

Záznamy daňového úradu

Strana 1

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

(1 - 4)

PREHLADv10_1

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené
v prehľade sú správne a úplné.
Vyhotovil (meno a podpis)

Číslo telefónu

/0
Dátum

. . 2 0
Podpis a odtlačok pečiatky

zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

MF/008085/2010-72

o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších prepisov (ďalej len ) z vyplatených príjmov zo závislej činnosti,„zákon“

o zamestnaneckej prémii (§ 32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny štvrťrok



1

2

3

4

5

R. Kalendárny mesiac

7

12

D
á
tu

m
. . . .. .

S
u
m

a

13

Strana 2

Zrazené preddavky na daň
zo zúčtovaných a
vyplatených zdaniteľných
miezd (vrátane príjmov
zo sociálneho fondu)
v peňažnej aj v nepeňažnej
forme za mesiac 1)
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a
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a
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S
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m

a
D

á
tu

m

Zrazené daňové nedoplatky
(+) a vrátené daňové prepla-
tky (-) z RZ za predchádza-
júce zdaňovacie obdobie

2)

Daňové nedoplatky (+) a
daňové preplatky (-) za
predchádzajúce zdaňovacie
obdobia podľa § 40 zákona

Priznaná a vyplatená suma
daňového bonusu (-) a
vybratá suma daňového
bonusu (+), o ktorú sa
znižuje (zvyšuje) úhrnná
suma preddavkov na daň a
dane (vrátane vyplateného
a vybratého daňového
bonusu z RZ alebo
vykonaných opráv)

Odvodová povinnosť -
preddavky na daň
(r. 4 ± r. 5 )± r. 6

Priznaná a vyplatená suma
daňového bonusu (-),
o ktorú sa znižuje úhrnná
suma dane vybranej
zrážkou, o ktorú nebola
znížená suma z r. 4

S
u
m

aÚhrn riadkov 1 až 3
(r. 1 r. 2 r. 3)± ±

DIČ

Odvodová povinnosť -
daň vybraná zrážkou
(r. 9 - r. 10 - r. 11)

Odvedené
(posledný dátum odvodu
podľa účtovníctva
zamestnávateľa, ktorý je
platiteľom dane)

(01 - 12) (01 - 12) (01 - 12)

PREHLADv10_2

9

Daň vybraná zrážkou
[§ 43 ods. 3 písm. j)
zákona] v mesiaci 3)

I. časť - Preddavky na daň
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mOdvedené
(posledný dátum odvodu
podľa účtovníctva
zamestnávateľa, ktorý je
platiteľom dane)
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Číselné údaje (suma) sa vypĺňajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta a nepoužívajú sa v nich čiarky, bodky a pomlčky.

Priznaná a vyplatená suma
zamestnaneckej prémie (-),
a vybraná suma
zamestnaneckej prémie (+),
o ktorú sa znižuje (zvyšuje)
úhrnná suma preddavkov
na daň a dane (vrátane
vykonaných opráv)

6
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II. časť - Daň vyberaná zrážkou

Priznaná a vyplatená suma
zamestnaneckej prémie (-),
o ktorú sa znižuje úhrnná
suma dane vybranej
zrážkou, o ktorú nebola
znížená suma z r. 4

S
u
m

a

11 - ,- ,- ,
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Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
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DIČ
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a
S
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a
S
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m

a

A

B

C

Celková vyplatená suma
daňového bonusu

Suma daňového bonusu
vyplatená z úhrnu
zrazených preddavkov
na daň a dane (vrátane
dane vybranej zrážkou)

Suma daňového bonusu
vyplatená z prostriedkov
zamestnávateľa

PREHLADv10_3

S
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m
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D Suma rozdielu
daňového bonusu

1)
2)
3)

Uvádza sa dátum výplaty, poukázania, pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru príslušný kalendárny mesiac.
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 38 zákona).
Dátum kalendárneho mesiaca, bola daň zrazená. Ak bola daň zrazená vo viacerých termínoch, uvádza sa posledný termín v mesiaci,
v ktorom sa daň zrazila (napr. zrážka vykonaná 15. januára sa uvedenie v stĺpci január).

za

v ktorom

Žiadame o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu na vyživované dieťa
(§ 35 ods. 7 zákona), vyplateného za príslušný kalendárny mesiac (mesiace)
oprávneným zamestnancom z prostriedkov zamestnávateľa, ktorý je platiteľom
dane, ktorý žiadosť podáva v úhrnnej sume

Číslo účtu Kód banky

/
poštovou
poukážkou

na účet

IV. časť - ŽIADOSŤ O POUKÁZANIE SUMY ROZDIELU DAŇOVÉHO BONUSU
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III. časť - Rekapitulácia

S
u
m

a
S

u
m

a
S

u
m

a

E

F

G

Celková vyplatená suma
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ň a dane

uma zamestnaneckej
prémie vyplatená z úhrnu
zrazených preddavkov
na da (vrátane
dane vybranej zrážkou)

Suma zamestnaneckej
prémie vyplatená z pros-
triedkov zamestnávateľa

S
u
m

a

H Suma rozdielu
zamestnaneckej prémie
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Žiadame o poukázanie sumy rozdielu zamestnaneckej prémie
(§ 38 ods. 6 zákona), vyplatenej oprávneným zamestnancom za zdaňovacie obdobie roku

Číslo účtu Kód banky

/
poštovou
poukážkou

na účet

V. časť - ŽIADOSŤ O POUKÁZANIE SUMY ROZDIELU ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Suma

,
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Potvrdenie 
o podaní tlačiva prehľadu  

 
podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.  

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
 

za .......... štvrťrok  
Rok:     

 
 
ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI, KTORÝ JE PLATITEĽOM DANE 
 
Priezvisko a meno / Obchodné meno zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 
 
 
Rodné číslo                                                                              DIČ 
                     
 
Adresa trvalého pobytu / sídlo zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 
Ulica a číslo 
 
 
PSČ                                                   Názov obce 
   
 
Štát 
 
 
 
ÚDAJE  O  PODANOM  PREHĽADE   [§ 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.] 
 
Riadny  
Opravný  
Dátum vyhotovenia  
Suma rozdielu daňového bonusu na poukázanie zo IV. časti  
Suma rozdielu zamestnaneckej prémie na poukázanie z V. časti  
 
 
 
 
                                                                                                                    .............................................................. 
                                                                                                                              Odtlačok pečiatky a podpis 
                                                                                                                    zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane 
 
 
 
      ..................................................                                                            ............................................................... 
      Odtlačok prezentačnej pečiatky                                                                         Podpis pracovníka daňového 
                   daňového úradu                                                                                 úradu, ktorý tlačivo prehľadu prijal  



Poučenie

na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej
zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon“) z vyplatených príjmov zo závislej činnosti , o zamestnaneckej prémii
(§ 32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny štvrťrok

(ďalej len „prehľad“)

Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platite-
ľom dane* miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí ka-
lendárneho štvrťroka (§ 49 ods. 2 zákona). Peňažné údaje v prehľade sa vyplňujú v eurách s pres-
nosťou na dve desatinné miesta.

* Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov platiteľom dane je osoba, ktorá odvá-
dza správcovi dane daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi a majetkovo za ňu
zodpovedá.

Prvá strana tlačiva obsahuje identifikačné údaje, ktoré sa vyplnia podľa predtlače. Ak zamestná-
vateľ, ktorý je platiteľom dane prehľad, ktorý vyznačil krížikom „riadny“ vystavil chybne, má možnosť
podať opravný prehľad, ktorý vyznačí krížikom „opravný“. Rovnako podá opravný prehľad s vyplne-
ním všetkých príslušných údajov aj pri oprave chyby v žiadosti podľa IV. alebo V. časti prehľadu.

Upozornenie: v opravnom prehľade podanom v deň alebo po dni zavedenia eura (1. 1. 2009 a ne-
skôr), ktoré sa týka zdaňovacích období, ktoré končia predo dňom zavedenia eura sa peňažné údaje
vykazujú v slovenských korunách na tlačivách platných pre tieto zdaňovacie obdobia. Na prepočet
sumy, ktorá bude vypočítaná (vyčíslená) v týchto prehľadoch v slovenských korunách (odvede-
né preddavky na daň, resp. daň vyberaná zrážkou) a bude odvedená správcovi dane v roku 2009
a neskôr, sa použije konverzný kurz 30,1260 koruny za 1 euro. Táto suma sa zaokrúhli na eurocenty
nadol.

Druhá a tretia strana tlačiva obsahuje rozčlenenie sumy zrazenej a odvedenej na preddavkoch
na daň, na dani vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len
„mzda“), sumy daňového bonusu a sumy zamestnaneckej prémie vyplatenej alebo vybranej vo vyka-
zovanom štvrťroku a tiež žiadosti o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu a sumy rozdielu za-
mestnaneckej prémie.

I. časť – Preddavky na daň

Riadok 1 � dátum� uvádza sa dátum výplaty miezd za príslušné kalendárne mesiace vyka-
zovaného štvrťroka. Napríklad, ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie miezd za-
mestnancom k dobru za mesiac február dňa 10. marca roku 2010, uvedie sa v stĺpci „február“ dátum
10. 3. 2010. Ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie miezd zamestnancom
k dobru vo viacerých výplatných termínoch, uvedie sa dátum posledného výplatného termínu za prí-
slušné obdobie.

� neuvádza sa dátum poskytnutia preddavku na mzdu (záloha) v termíne
dohodnutom v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve (§ 130 ods. 3 Zákonníka práce).

� suma � uvádza sa – úhrn zrazených preddavkov na daň (bez vplyvu daňového
bonusu), ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zrazil za príslušné kalendárne mesiace vyka-
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zovaného štvrťroka zo zúčtovaných a skutočne vyplatených miezd (vrátane príjmov zo sociálneho
fondu) v peňažnej a v nepeňažnej forme plnenia,

– úhrn zrazených preddavkov na daň z miezd, ktoré za-
mestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, doplatil zamestnancovi za predchádzajúce kalendárne mesiace
bežného zdaňovacieho obdobia alebo za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v príslušnom kalen-
dárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka (napr. doplatky miezd za mesiac november 2009, vyplatené
po 31. januári roku 2010, kedy zamestnávateľ vyberal preddavky na daň z úhrnu zdaniteľnej mzdy),

– oprava už zrazených preddavkov na daň, ktoré sa týkajú
bežného zdaňovacieho obdobia,

� neuvádza sa – úhrn súm nedoplatkov dane za predchádzajúce zdaňovacie
obdobia, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zrazil a neodviedol správcovi dane, o ktorý
zvýšil odvod preddavkov na daň v príslušnom kalendárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka. Tieto ne-
doplatky dane boli vyčíslené v časti I ročného hlásenia (riadok 9) pri výpočte splnenia odvodovej po-
vinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,

– úhrnná suma, o ktorú boli naviac odvedené preddavky na
daň a daň (preplatok dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, o ktorú bol znížený odvod
preddavkov za príslušné kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka. Tieto preplatky dane už boli
vyčíslené v časti I ročného hlásenia (riadok 8) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnáva-
teľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,

– suma vyčísleného preddavku na daň zo mzdy, ktorá sa
v skutočnosti nevyplatila,

– oprava zrazených preddavkov na daň, resp. dane u zamest-
nanca, ktoré sa týkajú príjmov vyplatených v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 40 zá-
kona o dani z príjmov. Tieto opravy vykonané u jednotlivých zamestnancoch sa uvedú v riadku 3,

– nedoplatky, ktoré predpísal pri kontrole správca dane, vy-
rubený sankčný úrok, správne delikty a pod.

Riadok 2 � uvádza sa suma zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových pre-
platkov (-) z ročného zúčtovania preddavkov na daň (bez vplyvu daňového bonusu a zamestnaneckej
prémie) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktoré bol zvýšený (znížený) odvod preddavkov
na daň za príslušný kalendárny mesiac vykazovaného štvrťroka.

Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.

Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko -.

O vrátený rozdiel (preplatok) z ročného zúčtovania sa zníži odvod preddavkov na daň najneskôr
do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, avšak len do výšky sumy uve-
denej v riadku 1, upravenej (zvýšenej) o nedoplatky z ročného zúčtovania (riadok 2), resp. o kladný
rozdiel súm v riadku 3.

Ak nie je možné znížiť odvod preddavkov na daň o preplatok z ročného zúčtovania, zamestnáva-
teľ, ktorý je platiteľom dane, požiada o jeho vrátenie miestne príslušného správcu dane (daňový úrad)
podľa § 40 ods. 8 zákona. Správcom dane vrátený preplatok na dani z vykonaného ročného zúčto-
vania sa v prehľade neuvádza.

Riadok 3� uvádza sa rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových
preplatkov (-) zistených u zamestnanca za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.

Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko -.
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Ide o prípadné opravy už zrazených alebo vybratých a odvedených preddavkov na daň a dane
vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u zamestnanca.
Oprava sa vykoná v jednotlivých mesiacoch vykazovaného štvrťroka príslušného zdaňovacieho ob-
dobia, v ktorých bola skutočne vykonaná (napr. oprava chybne vykonaného ročného zúčtovania v ka-
lendárnom roku 2009 sa vykoná v kalendárnom roku 2010).

Riadok 4� uvádza sa úhrn riadkov 1 až 3, čo predstavuje daňovú povinnosť zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane, upravenú o daňové preplatky a daňové nedoplatky, nezníženú resp. nezvý-
šenú o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.

Riadok 5� uvádza sa – úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu za prísluš-
ný kalendárny mesiac vykazovaného štvrťroka všetkým oprávneným zamestnancom,

– úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu, kto-
rú si zamestnanec uplatnil dodatočne pri ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,

– úhrnná suma opráv v prípade priznania a vyplatenia vyššej ale-
bo nižšej sumy daňového bonusu v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. v bežnom zda-
ňovacom období.

Suma daňového bonusu sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4. Ak úhrnná suma
vyplateného daňového bonusu v riadku 5 je vyššia ako suma uvedená v riadku 4, táto suma rozdielu
daňového bonusu sa uvedie na riadku 10 prehľadu a následne sa zníži suma dane vybranej zrážkou
z riadku 9. Ak aj po tomto postupe zostane rozdiel na daňovom bonuse, tento rozdiel zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane, vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ, ktorý je pla-
titeľom dane, môže znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) a dane vyberanej zrážkou
podľa § 43 zákona v nasledujúcich mesiacoch alebo požiada miestne príslušného správcu dane (da-
ňový úrad) o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu ( § 35 ods. 7 zákona) vyplnením
žiadosti v IV. časti prehľadu.

Riadok 6� uvádza sa úhrnná suma priznanej a vyplatenej zamestnaneckej prémie, o ktorú za-
mestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, znižuje (zvyšuje) sumu odvodu preddavkov na daň vrátane vy-
konaných opráv. Suma zamestnaneckej prémie sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4,
zníženej o riadok 5. Ak úhrnná suma vyplatenej zamestnaneckej prémie a vybranej zamestnaneckej
prémie v riadku 6 je vyššia ako suma uvedená v riadku 4 znížená o riadok 5, táto suma rozdielu za-
mestnaneckej prémie sa uvedie na riadku 11 prehľadu a následne sa zníži suma dane vybranej zráž-
kou z riadku 9 znížená o sumu z riadku 10. Ak aj po tomto postupe zostane rozdiel na zamestnanec-
kej prémii, tento rozdiel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatí z vlastných prostriedkov.
V tomto prípade zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, môže znižovať sumu odvodu preddavkov
na daň (dane) a dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona v nasledujúcich mesiacoch alebo požia-
da miestne príslušného správcu dane o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu vypl-
nením žiadosti v V. časti prehľadu.

Riadok 7� uvádza sa odvodová povinnosť preddavkov na daň zamestnávateľa, ktorý je platite-
ľom dane, znížená resp. zvýšená o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.

Riadok 8� dátum � uvádza sa skutočný dátum odvodu preddavkov na daň v príslušných kalen-
dárnych mesiacoch vykazovaného štvrťroka. Ak sa vykonali odvody vo viacerých termínoch, uvedie
sa dátum posledného odvodu za príslušné obdobie.

� suma � uvádza sa skutočne odvedená suma preddavkov na daň za príslušné me-
siace vykazovaného štvrťroka.
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II. časť – Daň vyberaná zrážkou

Riadok 9� uvádza sa úhrnná suma dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa
§ 43 zákona, vrátane opráv už vykonaných zrážok dane vyberanej zrážkou z týchto príjmov podľa
§ 43 zákona, ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia, v príslušnom kalendárnom mesiaci vy-
kazovaného štvrťroka. Napríklad, ak zrážka dane podľa § 43 zákona bola vykonaná 10. 2. 2010,
uvedie sa v stĺpci „február“ dátum 10. 2. 2010 [neuvádza sa daň vyberaná zrážkou podľa § 43
ods. 3 písm. l) zákona].

Riadok 10� uvádza sa úhrnná suma vyplateného daňového bonusu, o ktorú sa znižuje úhrnná
suma dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona, o ktorú nebola zníže-
ná suma z riadku 4. Suma daňového bonusu sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 9.

Riadok 11 � uvádza sa úhrnná suma vyplatenej zamestnaneckej prémie, o ktorú sa znižuje
úhrnná suma dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona, o ktorú nebola
znížená suma z riadku 4. Suma zamestnaneckej prémie sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej
v riadku 9 zníženej o sumu z riadku 10.

Riadok 12� uvádza sa odvodová povinnosť dane vyberanej zrážkou.

Riadok 13� dátum � uvádza sa skutočný dátum odvodu dane vybranej zrážkou z príjmov zo
závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z príjmov v príslušných mesiacoch vykazovaného štvrťro-
ka. Ak sa vykonali odvody vo viacerých termínoch, uvedie sa dátum posledného odvodu v príslušnom
kalendárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka.

� suma � uvádza sa skutočne odvedená suma dane vybranej zrážkou z príjmov zo
závislej činnosti podľa § 43 zákona v príslušnom kalendárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka.

III. časť – Rekapitulácia

Riadok A� uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplate-
ná z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane), dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti
podľa § 43 zákona a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok B� uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplate-
ná z úhrnu zrazených preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej čin-
nosti podľa § 43 zákona.

Riadok C� uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplate-
ná z vlastných prostriedkov zamestnávateľa v prípade, ak úhrnná suma preddavkov na daň (dane)
a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona, zrazená všetkým zamest-
nancom je nižšia, ako úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov. Zamestnáva-
teľ podľa § 35 ods. 7 zákona vzniknutý rozdiel vyplatí zamestnancom zo svojich prostriedkov.

Riadok D� uvádza sa úhrnná suma rozdielu daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov,
vyplateného z prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ, ktorý je platiteľom
dane, znížiť odvod preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti
podľa § 43 zákona za kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka.

V prípade, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nebude o tento rozdiel daňového bonusu
znižovať odvod preddavkov na daň (dane) a dane vyberanej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti
podľa § 43 zákona v nasledujúcich kalendárnych mesiacoch (štvrťrokoch) do konca príslušného ka-
lendárneho roka, požiada miestne príslušného správcu dane (daňový úrad) o poukázanie tejto sumy
podaním žiadosti, uvedenej v IV. časti prehľadu.
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Riadok E � uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie oprávneným zamestnancom
z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane), dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti pod-
ľa § 43 zákona a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok F� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie, vyplatená z úhrnu zrazených pred-
davkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona.

Riadok G� uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie, vyplatená z vlastných prostriedkov
zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, znížiť odvod preddavkov
na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona za kalen-
dárne mesiace vykazovaného štvrťroka.

Riadok H� uvádza sa úhrnná suma rozdielu zamestnaneckej prémie pre oprávnených zamest-
nancov, vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ, ktorý je platite-
ľom dane, znížiť odvod preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej čin-
nosti podľa § 43 zákona za kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka.

V prípade, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nebude o tento rozdiel zamestnaneckej
prémie znižovať odvod preddavkov na daň (dane) a dane vyberanej zrážkou z príjmov zo závislej
činnosti podľa § 43 zákona v nasledujúcich kalendárnych mesiacoch (štvrťrokoch) do konca prísluš-
ného kalendárneho roka, požiada miestne príslušného správcu dane (daňový úrad) o poukázanie tej-
to sumy podaním žiadosti, uvedenej v V. časti prehľadu.

IV. a V. časť – Žiadosti

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu – vyplní sa podľa predtlače. Číselné
údaje sa zarovnávajú vpravo.

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu zamestnaneckej prémie – vyplní sa podľa predtlače.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo.

Potvrdenie o podaní prehľadu správca dane potvrdí v prípade, ak bol doručený osobne. Ak
bol prehľad podaný poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní prehľadu nepotvr-
dzuje.
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50

Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/028374/2010-721
o uverejnení vzoru odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnos-
ti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje:

I.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, po-
užívať za zdaňovacie obdobie roka 2010 nové navrhované tlačivo:

„Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok“.

II.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, po-
užívať od uverejnenia tohto oznámenia nové navrhované tlačivo:

„Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“)“.

Použitie vzoru tlačiva Vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa
§ 36 ods. 6 zákona, platného na roky 2006 až 2010, zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane, sa
akceptuje aj po uverejnení tohto oznámenia.

III.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča zamestnávateľom, ktorí sú platiteľmi dane, po-
užívať za zdaňovacie obdobie roku 2010 rovnaké vzory tlačív, ako boli odporúčané Ministerstvom fi-
nancií Slovenskej republiky za zdaňovacie obdobie roku 2009, pričom v súvislosti s

a) poukazovaním sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktorej bolo za zdaňo-
vacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti sa
použije vzor tlačiva odporúčaný pod č. MF/028277/2009-72 (pdf.), pričom je možné použiť aj
odporúčané tlačivo v editovateľnej forme (aplikácia Microsoft Word):

„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej
bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti“,

b) vystavovaním dokladu o súhrnných údajoch, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy,
preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu
na príslušné zdaňovacie obdobie (§ 39 ods. 5 zákona) sa použije vzor tlačiva odporúčaný ozná-
mením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011952/2009-72:

„Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani
vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti („daňový
bonus“) za obdobie (kalendárny rok)“.
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IV.

1. Ak zamestnávatelia, ktorí sú platiteľmi dane, použijú vlastné tlačivá, Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky odporúča, aby tieto tlačivá obsahovali údaje uvedené vo vzore tlačív, ktoré sú prílo-
hou tohto oznámenia.

2. Odporúčané tlačivá, ktoré sú prílohou tohto oznámenia, uverejňuje Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky aj na webovom sídle: www.finance.gov.sk.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. Viera Mezeiová, tel.: 02/59 58 24 36
Odbor priamych daní



ROČNÉ  ZÚČTOVANIE  PREDDAVKOV  NA  DAŇ 
Z  PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI   

 ZA ROK ................... 
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) 

 

 
Meno a priezvisko zamestnanca :................................................................   Rodné číslo1): ...............................................  
.. 

Adresa trvalého pobytu:................................................................................                PSČ: ...............................................   

I. časť                                                                                                                                            (v eurách)                     
Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) v peňažnej i  
v nepeňažnej forme, vrátane príjmov zo sociálneho fondu, doplatkov za minulé roky, príjmov, z ktorých sa  
daň  vybrala zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j), pri ktorých sa použil postup podľa § 43 ods. 7 zákona, 
okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, príjmov oslobodených od dane a príjmov, z ktorých sa daň 
vyberá zrážkou podľa  § 43 ods. 3 písm. l) zákona.   

  

   

a)   Poistné a príspevky  (§ 5 ods. 8 zákona) 
 

 
 

 

  
 
 
00 

b)  Suma uhradená zdravotníckym pracovníkom za jeho ďalšie vzdelávanie (§ 5 ods. 8 zákona)  
 
 

01 
 

Základ dane [úhrn príjmov z r. 00 znížený o sumy z r. 00a) a z r. 00b), zaokrúhlený na eurocenty nadol]    
 

02 Suma uplatnených úhrad  zdravotníckeho pracovníka, o ktorú sa zvyšuje základ dane,  ak boli 
porušené podmienky na jej uplatnenie (§ 5 ods. 9 zákona) 

 
 

03 
 

Základ dane [upravený a zaokrúhlený na eurocenty nadol   (r. 01 + r. 02)] 
 

 

04a na daňovníka   
04b na manželku (manžela)  
04c zaplatené a uplatnené  príspevky na doplnkové  dôchodkové sporenie     
04d zaplatená a uplatnená suma fin. prostriedkov na účelové sporenie   
04e zaplatené a uplatnené poistné na životné poistenie  
04f Spolu  r. 04c + r. 04d + r. 04e =  max.  398,33 eur  

 
 
04 

 

   
Nezdaniteľné časti 2) 

základu dane 
 

podľa  § 11  v znení  
§ 52 g zákona 

Spolu  r. 04a + r. 04b + r. 04f  
 

 05 
 

Zdaniteľná mzda    (r. 03 – r. 04)  
 

 06 
 

Daň podľa § 15 zákona, zaokrúhlená na eurocenty nadol.2) 
 

 
 

 07 
 

Základ dane na  uplatnenie zamestnaneckej prémie.3) 
  

 
 08 Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie  
 09 Zamestnanecká prémia {[(r. 04a – r. 07) x 19%] : 12 } x r. 08, zaokrúhlená na eurocenty nahor  
 

 10 Nárok na daňový bonus (v úhrne na všetky vyživované deti podľa § 33 zákona)2)  
 

 11 Daňový bonus priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane  
na všetky vyživované deti podľa § 33 zákona  

 
  

 12 
 

Daňový bonus na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania  (r.10 - r. 11 > 0) 
 

 
 

 13 
 

Daňový bonus  na vybratie od zamestnanca po vykonaní ročného zúčtovania  (r. 10 - r. 11  < 0) 
 

 
  

 14 Úhrn preddavkov na daň, zrazených všetkými zamestnávateľmi, ktorí sú platiteľmi dane 
 (§ 35 zákona), neupravený o daňový bonus 

 

 15 Suma dane vybranej zrážkou,  považovaná za preddavok na daň (§ 43 ods. 7 zákona)4) 
 

 
 

 16 
 

 

Nedoplatok dane – neupravený (r. 06 - r. 14 - r.15 > 0)                                                                     
 

 17 
 

Preplatok dane – neupravený  (r. 06 - r. 14 - r. 15 < 0)  
 

 

 Nedoplatok   (r. 16+ r . 13 – r. 17 - r. 9 - r. 12  > 0)                               (uvádza sa znamienko +) 
 

 
 18  Preplatok      (r. 16+ r. 13 – r. 17 - r. 9 -  r. 12  < 0)                               (uvádza sa znamienko - ) 

 
 

Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto ročné zúčtovanie vykonal: 
 
DIČ: .........................................   Tel.: ..................................... 
..........................................................................................                                        
Obchodné meno a adresa                 
                                                                       
..........................................                      ..........................                                       Podpis a odtlačok 
Ročné zúčtovanie vykonal                                           Dňa                                                                           pečiatky zamestnávateľa, 
                                                                                                                                                                        ktorý je  platiteľom dane     
 

 

Poznámka: Tlačivo slúži pre zamestnanca aj ako doklad na účely § 39 ods. 5 a 6 zákona. 
 

                                                                                                      



-  2  - 
 
 

 
II. časť 
     Vyplní na žiadosť zamestnanca zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane v prípade, ak 
zamestnanec, ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, 
podáva za toto zdaňovacie obdobie daňové priznanie (§ 39 ods. 6 zákona).  
     

      Na základe žiadosti zamestnanca, doručenej dňa ..........................., zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane, týmto doplňuje doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok  ..................... takto: 
 
 

Zamestnancovi (meno a priezvisko) 
 

................................................................................................................. bolo  

             
    Dňa 5) 

     
  V sume (euro) 

      
  Zostatok 5) 

     xx               

   

 

zrazené v úhrne  
                               z toho   
                                            -  daňový bonus (z r.13) 
                                            -  nedoplatok (z r.16)             

 

      xx  
 

            

   
   

 

vrátené v úhrne  
                              z toho  

                                   - zamestnanecká prémia (r.09) 
                                 - daňový bonus (z r.12) 
                                 - preplatok (z r.17)    

 
     Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vyplnil II. časť 
ročného zúčtovania nebude po dátume vyplnenia zrážať/vyplácať sumy daňového 
nedoplatku/preplatku, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie uvedené v II. časti. 
 
 
V .............................................             Dňa:...............................             
                                         
                                                                                                                    ........................................ 
                                                                                                                           Podpis a odtlačok 
                                                                                                                                             pečiatky zamestnávateľa, 
                                                                                                                                               ktorý je platiteľom dane 
 

 
 

1)    U cudzích štátnych príslušníkov sa uvedie dátum narodenia. 
 
2)  Ak zamestnancovi vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, v riadkoch 04 a 06 sa uvádza 0 a zamestnanec nemôže poukázať 2 % 
zaplatenej dane na osobitné účely. Ak zamestnancovi nevznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, riadok 04 a riadok 06 sa vyplnia 
podľa predtlače a na účely použitia 2% podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 zákona sa použije kladný rozdiel 
riadkov 06 a 10  (§ 50 ods.  1 zákona - daň znížená o daňový bonus). 
 
3) Uvádza sa základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona zo sumy 12-násoboku minimálnej mzdy, ak zamestnanec dosiahol 
posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy a nižšej ako 12 - násobok minimálnej mzdy. Ak 
zamestnanec dosiahol posudzované príjmy najmenej vo výške 12 - násobku minimálnej mzdy, uvádza sa základ dane vypočítaný 
podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca.  
 
4)  Uvádza sa daň vybraná  zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona, ktorú sa zamestnanec rozhodol považovať za 
preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 zákona. Uvádza sa len tá suma, ktorá sa vzťahuje k takto zdaneným príjmom, ktoré si 
zamestnanec priznáva v ročnom zúčtovaní v riadku 00. 
 
5)  V prípade postupného zrážania (vyberania) nedoplatku dane z  r. 16 resp. daňového bonusu z  r. 13 alebo vyplatenia preplatku 
dane z r. 17 alebo daňového bonusu z r. 12, resp. zamestnaneckej prémie z r. 09 sa uvedie zostávajúca nezrazená (nevyplatená) časť 
nedoplatku (preplatku) dane, daňového bonusu, resp. zamestnaneckej prémie ku dňu doplnenia II. časti tlačiva ročného zúčtovania 
a dátum posledne vykonanej zrážky, resp. vrátenia. Ak bol nedoplatok  dane z  r. 16, resp. daňový bonus  z  r. 13 alebo preplatok 
dane z  r. 17, daňový bonus z  r. 12, resp. zamestnanecká prémia z  r. 09 ku dňu doplnenia II. časti tlačiva ročného zúčtovania 
zrazený (vrátený) v úhrnnej výške, uvedie sa nula. (Odo dňa doplnenia II. časti tlačiva ročného zúčtovania zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane nepokračuje vo vysporiadavaní dane zamestnanca, ktorému II. časť na jeho žiadosť doplnil.) 
 
Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku 2010: 
 
NČZD na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) v znení § 52g ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona = 4 025,70 € 
6 - násobok minimálnej mzdy = 307,70 x 6 = 1 846,20 € 
12 - násobok minimálnej mzdy = 307,70 x 12 = 3 692,40 € 
Základ dane pri sume 12-násobku minimálnej mzdy = 3 199,20 € 
Max. výška zamestnaneckej prémie  = 157,04 € 



Ak uplatňuje daňovník dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti pri výpočte tejto dane alebo 
preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a priznanie daňového bonusu na 
vyživované dieťa (ďalej len „daňový bonus“), vyplní uvedené vyhlásenie zamestnávateľovi, ktorý je 
platiteľom dane1) najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po vstupe do zamestnania a každoročne do 
konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak má daňovník 
súčasne viacerých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, vyhlásenie predloží  l e n  j e d n é m u  
z  n i c h . 

 
V Y H L Á S E N I E 

 
na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6  

zákona č. 595 ⁄2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) 
 

Priezvisko (aj predošlé): ....................................................... Meno :..................................... Titul: ................ 
Rodné číslo 2): ....................................................................... Rodinný stav: ................................................. 
Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................... PSČ: ....................... 
Vyhlásenie podpisujem pre platiteľa dane (zamestnávateľa): ....................................................................... 
Adresa môjho pracoviska: ............................................................................................................................. 
 
Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) so mnou žije v domácnosti3): 
Meno a priezvisko (aj predošlé): ............................................................. Dátum narodenia:........................... 
Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................ PSČ: ........................ 
Zamestnávateľ, príp. iná zárobková činnosť: ................................................................................................ 
 
Iné: ................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
                                                                                      I. 
Podľa 
a) § 11 zákona uplatňujem – neuplatňujem4) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 

ustanovenej zákonom. 
      b)  §  33 zákona uplatňujem – neuplatňujem4) daňový bonus [dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté  

do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa 
druhého z manželov žijúce so mnou v domácnosti 3) ] na: 

 

1) nezaopatrené deti do skončenia povinnej školskej dochádzky: 
 

Meno a priezvisko Narodený (á) Meno a priezvisko Narodený (á) 
    
    
    
    

 

2) nezaopatrené deti po skončení povinnej školskej dochádzky, ktoré sa 
-  sústavne pripravujú na povolanie štúdiom  

 

Meno a priezvisko Narodený (á) Meno a priezvisko Narodený (á) 
    
    
    
    

 

     - nemôžu sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť  
             - pre chorobu alebo úraz (do 25 rokov veku) 

                   - pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (do dovŕšenia plnoletosti) 
 

Meno a priezvisko Narodený (á) Meno a priezvisko Narodený (á) 
    
    
    
    

 

 
––––––––––––––––––––––––––– 
1)  § 5 ods. 3 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.  

2)  U cudzích štátnych príslušníkov uveďte dátum narodenia. 

3)  § 115 Občianskeho zákonníka.  

4)  Nehodiace sa prečiarknite. 

 

 



- 2 - 

 

  
Poučenie: 
 

      Daňovník dane z príjmov fyzických osôb, ktorý v zdaňovacom období, t.j. v príslušnom kalendárnom 
roku, poberá príjmy zo závislej činnosti (zamestnanec), uplatní na účely výpočtu preddavkov na daň za 
príslušný kalendárny mesiac a na výpočet dane za zdaňovacie obdobie nárok na zníženie základu dane 
o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka tým, že podá (vyplní a podpíše) vyhlásenie na zdanenie 
príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom 
dane, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec podá 
vyhlásenie do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania a každoročne najneskôr do konca januára 
alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia s uvedením prípadných zmien, ktoré v zdaňovacom období nastali 
v skutočnostiach rozhodujúcich na výpočet preddavkov na daň.  
      

     Nezdaniteľné časti základu dane - V priebehu zdaňovacieho obdobia zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane, prihliadne na 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) 
zákona]. Pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, 
ktorý je platiteľom dane, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 
písm. b) zákona, na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona. 
 

     Daňový bonus (§ 33 zákona) - Zamestnanec je povinný splnenie podmienok na priznanie daňového 
bonusu preukázať zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane. Daňový bonus na vyživované dieťa uplatní 
zamestnanec už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začína sústavná 
príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Pri nástupe do zamestnania 
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne na predložené doklady už v kalendárnom mesiaci, 
v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania za predpokladu, že ich preukáže do konca kalendárneho 
mesiaca, v ktorom do zamestnania nastúpil. 
 
      

      Ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci mzdu súčasne od viacerých zamestnávateľov, ktorí sú 
platiteľmi dane, na nezdaniteľnú časť základu dane prihliadne a daňový bonus prizná a vyplatí len jeden 
z nich a to ten, ktorému zamestnanec nárok na priznanie daňového bonusu preukáže a súčasne podpíše 
vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.    

                                                                                              II. 
V y h l a s u j e m , že  
a) súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac, resp. kalendárny rok) neuplatňujem nárok na 

nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom 
dane a že nárok na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný 
daňovník, 

b) som – nie som4) poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo 
sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia 
rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku,  

c) ........................................................................................................................................................................... 
      Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene rozhodujúcich skutočností na priznanie daňového 
bonusu, oznámim a preukážem ich platiteľovi dane písomne (napr. zmenou vo vyhlásení) najneskôr posledný 
deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. 
      Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 
u ktorého si uplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, potvrdím zmenu svojím 
podpisom vo vyhlásení ku dňu, keď táto zmena nastala. 
      Som si vedomý(á) následkov, keby toto vyhlásenie nezodpovedalo pravde a som si vedomý (á) toho, že 
z mojej viny nesprávne zrazené preddavky na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z mojej 
viny priznaný a vyplatený daňový bonus vo vyššej sume ako je ustanovené zákonom mi budú v plnej výške 
(vrátane sankčného úroku) zrazené z príjmu zo závislej činnosti alebo vybraté príslušným správcom dane. 
      Potvrdzujem správnosť a úplnosť údajov uvedených v tomto vyhlásení a preukazujem ich 
predložením príslušných dokladov. 
 
 
 
 
 
Dňa .................................................................                                                   ...................................................... 
 (vyplní sa pri nástupe do zamestnania)                                                              Podpis zamestnanca 
 
   
                                                                                      
 
      



III. 
 
 

Zmeny, ku ktorým došlo v jednotlivých kalendárnych mesiacoch uvádzam nižšie: 
 

Druh zmeny Zmena nastala dňa Podpis Dátum podpisu 

    

    

    

    

 
Vyhlasujem, že v skutočnostiach uvedených vo vyhlásení nedošlo k ďalším zmenám.  
 
 

Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka:.......................... 
 
Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka: ..........................  
 
Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka: ..........................  
 
Na zdaňovacie obdobie: ................... Dátum: ........................... Podpis daňovníka: ..........................  
 
 
 
 
 
 

IV. 
 
     Zmena zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňujem nárok na nezdaniteľnú časť 
základu dane na daňovníka a na daňový bonus nastala ku  
 
dňu: ................................................  
 
      Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 
u ktorého som podpísal toto vyhlásenie, uplatňujem 
 

 poslednýkrát pri zdanení mzdy za mesiac: ........................ roku: ........................... 
 
 
Dňa: .............................................           ..................................                       .................................. 
                                                                 Podpis zamestnanca                            Za zamestnávateľa, 
                                                                                                                          ktorý je platiteľom dane 
 
 
 
 

V. 
 

 
Vyplní zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, pri zmene zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 
u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus: 
 
Daňový bonus bol zamestnancovi naposledy vyplatený  za mesiac:........................... roku:...................... 
 
dňa: ........................................ v sume:................... euro  
 
 
Dňa: ........................................ Za zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane: ............................................. 
 
 
 
 
 
 



 
VI. 

Údaje o vydaní potvrdení  
 

Za zdaňovacie obdobie ..............................bolo                                                                 dňa 
- vydané4) 

    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov4)                                                                                          ................................ 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                                                     ................................. 
     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                          ................................. 
   

                                                          Podpis daňovníka: .............................. 
 - zaslané4) 

    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                          ................................ 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                  .................................  
    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                           ................................. 
 

              Za zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane: ..................................... 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                    dňa  
- vydané4)  
    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                          ................................ 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                  ................................. 
    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                  ................................. 
 

                                                        Podpis daňovníka: .............................. 
 - zaslané4)  
     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                          ................................ 
     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                 .................................. 
     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                         .................................. 
.... 

            Za zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane: ..................................... 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                          dňa  
- vydané4)  
    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                          .................................. 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                   .................................. 
    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                            .................................. 
 

                                                              Podpis daňovníka: .............................. 
 - zaslané4)  
     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                          ................................ 
     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                    ................................ 
     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                             ................................. 
 

               Za zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane: ..................................... 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                          dňa  
- vydané4)  
    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                          ................................ 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                   .................................. 
    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                            .................................. 
 

                                                              Podpis daňovníka: ................................ 
 - zaslané4)  
     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                          ................................ 
     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                    ................................ 
     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                             ................................. 
 

               Za zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane: ..................................... 
 

Za zdaňovacie obdobie .............................. bolo                                                                          dňa  
- vydané4)  
    a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                          ................................ 
    b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                   .................................. 
    c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                            .................................. 
 

                                                              Podpis daňovníka: ..............................   

 - zaslané4)  
     a) potvrdenie o úhrne zdaniteľných príjmov 4)                                                                                          ................................ 
     b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň4)                                                                    ................................ 
     c) potvrdenie o zaplatení dane na účely vyhlásenia podľa § 50 zákona4)                             ................................. 
 

               Za zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane: ..................................... 
 
 



VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo
za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
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Rok

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

2 0. .
- Dátum narodenia02 Riadok 02 sa vyp

o da
ĺňa, len

ak ide ňovníka, ktorý
nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky

Adresa

09 - Obec

06 - Ulica

10 - Štát

11 - Číslo telefónu

/0

08 - PSČ

05 - Titul04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Číslo

01 - Rodné číslo

/
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

MF/028277/2009-72

pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle v zdaňovacom období zdržiavaltrvalého pobytu alebo (vyznačí sa x)

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma
do výšky 2 % zaplatenej dane

12 ,
Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 12
(minimálne )3,32 eura

13 ,
Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie;
uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.

. .
- Dátum zaplatenia dane14 Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia.

V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

/
- IČO / SID15

- Obchodné meno (názov)17

- Právna forma16

- Sídlo - Ulica18

- PSČ20 - Obec21

- Číslo19

Dátum . . 2 0Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Podpis
daňovníka



V Y H L Á S E N I E 
o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za 

zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti  
 

Rok:      
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň 

 
 
I.  ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
 

Priezvisko a titul 
01  

Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.) 
 02      03         /     
 
Adresa 

 trvalého pobytu alebo 
pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval  
  
Ulica a číslo 
04  
PSČ                                                               Názov obce 
05   06  
Štát 
07  
Číslo telefónu 
08  

 
Suma do výšky 2 % zaplatenej dane  
09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane   
10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom 
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia. 
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako  
3,32 eura.  
 
Dátum zaplatenia dane  
11  
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania 
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva. 
 
II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 
 

Obchodné meno alebo názov  
12  
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                  
13  
Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) 
14   15    ⁄   
 
 

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.  
 
 
V................................................   dňa...................................               .......................................................                          
                                                                                                         Podpis daňovníka 



Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)

1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamest-
návateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie
preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2011 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2010, uvedie sa
rok 2010.

2. Do kolónky „Adresa“ sa uvedie adresa trvalého pobytu daňovníka na území SR. Ak daňovník
nemá trvalý pobyt na území SR, uvedie sa adresa pobytu na území SR, kde sa v zdaňovacom období
obvykle zdržiaval. Skutočnosť, ktorá adresa sa uvádza, sa vyznačí krížikom.

3. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona
o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovní-
kovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vy-
hlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej
právnickej osobe.

4. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňu-
je Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijíma-
teľovi túto sumu poukázať.

5. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

6. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu
miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné
zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamest-
návateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplate-
ná. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný daňový ne-
doplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania – daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa
§ 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať daňový nedoplatok z príjmov fyzickej osoby. Ak mal da-
ňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň daňový preplatok, v riadku 14 sa uvedie dátum
31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.

7. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno doda-
točne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňov-
níkovi vznikne daňový preplatok z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou pou-
kázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daňovej povinnosti.
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                                                     P O T V R D E N I E 
o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto 

príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok):  
 .......................... 

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 
 

Titul, meno a priezvisko daňovníka :.....................................................   Rodné číslo1): .......................................... 
 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................                 PSČ: ........................................... 
 

                                                                                                                                               Peňažné údaje sa vyplňujú v eurách.     

 
 01 

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti  (§ 5 zákona) 
v peňažnej  i  v nepeňažnej forme, vrátane doplatkov za minulé roky, okrem príjmov, ktoré 
nie sú predmetom dane, príjmov od dane oslobodených a príjmov, z ktorých sa daň vyberá 
zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona                                                                                 

 

 

 02 
 

Zúčtované a vyplatené za mesiace  (uvedie sa ich číselné označenie)  
 

 
 
 
 
 

 03 Poistné a príspevky  (§ 5 ods. 8 zákona) celkom                                               
          -  z toho poistné na verejné zdravotné poistenie2)                                                     
 

 
 

 04 
 

 

Čiastkový základ dane (r. 01 –  r. 03 )                                                          
 

 05 
 

Úhrn preddavkov na daň  zrazených podľa § 35 zákona  
(bez uplatnenia daňového bonusu)                                                                             

 
 

Zníženie základu dane podľa § 11 zákona3)                                                     kal.  mesiace           suma 
 

 06 
 

Nezdaniteľná časť na daňovníka    
 

Priznaný a vyplatený daňový bonus podľa § 33 zákona – meno, priezvisko dieťaťa4), narodený (á) 
                                                                                                                                           kal.  mesiace           suma 

 1.    
 

 2.    
 

 3.      

 4.    

 
 
 
 07 
   

 5.    
 08 

 

Spolu  07   
 09 

 

Zrazené príspevky na  doplnkové dôch. sporenie (poistenie) [§ 11 ods. 4 písm. a) zákona]  
  

 10 
 
 

Suma na ďalšie vzdelávanie zdravot. pracovníka zrazená z jeho čistého príjmu5)   (§ 5 ods. 8 zákona)   
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) a l) zákona 6)   

 
11 

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti  v peňažnej i v 
nepeňažnej forme, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. j) a l) zákona      

 
  

12 Poistné a príspevky (§ 5 ods. 8 zákona) z príjmov z r. 11 celkom 
                    - z toho poistné na verejné zdravotné poistenie2)                                                   

13 Úhrnná suma dane, ktorá bola z príjmov z r. 11 vybraná zrážkou podľa § 43 zákona6)  
 

 

Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a zákona  
 

[Údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie sa potvrdzujú za kalendárne mesiace, za ktoré zamestnancovi zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane, vyplácal príjmy uvedené v riadkoch 01 a 11 tohto potvrdenia alebo príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona.] 
                                                                                       
Kalendárny mesiac  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. - 12. 

Pracovný  pomer7)              
Dohody mimo pracovného pomeru8)               

 

áno 
  

nie 
 

Na podporu udržania v zamestnaní menovaného zamestnanca sa poskytol  príspevok podľa § 50a zákona       
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov [§ 32a ods.1 písm. b) 
zákona] 

  

 

Zamestnanec poberal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona9)   
 

Vypracoval:  ..................................   Dňa:............................ 
Číslo telefónu: ............................... 
DIČ, meno a adresa zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane:                                  
                                                                                                                                      .............................................. 
...................................................................................                              Podpis a odtlačok pečiatky  

                                                                                                                                          zamestnávateľa, ktorý je  
                                                                                                                                                platiteľom dane                               



 

 

 

1) U cudzích štátnych príslušníkov sa uvedie dátum narodenia. 
2)  Poistné platené podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. 
    o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3)   V riadkoch 06 a 07 sa uvedie číselné označenie mesiacov a úhrnná suma v eurách .                                                                                            
4) V prípade uplatnenia ďalších detí sa uvedú údaje na druhej strane tlačiva v členení podľa tabuľky. 
5)  Vyplňuje sa v prípade, ak zamestnávateľ zrazil z čistej mzdy zdravotníckeho pracovníka sumu za ďalšie vzdelávanie  
    (§ 5 ods. 8 zákona). 
6)  Daň vybraná zrážkou, ktorú môže zamestnanec v súlade § 43 ods. 7 zákona považovať za preddavok na daň a odpočítať 
    od dane v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, pričom  daň vybranú zrážkou podľa § 43 ods. 
    3 písm. l) zákona zdravotnou poisťovňou môže zamestnanec odpočítať od dane ako preddavok na daň len v daňovom 
    priznaní.  
7) Krížikom sa vyznačia  kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy, plynúce z pracovného  
   pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru [§ 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona], 
   okrem príjmov plynúcich na základe dohôd mimo pracovného pomeru. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa, ktorý 
   vydáva potvrdenie, na základe takéhoto vzťahu celý rok, krížikom sa vyznačí stĺpec 1.– 12. 
8)  Krížikom sa vyznačia  kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy, plynúce z dohôd mimo 
   pracovného pomeru. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa, ktorý vydáva potvrdenie, celý rok na základe takejto 
   dohody, krížikom sa vyznačí stĺpec 1.– 12. 
9) Krížikom sa vyznačí skutočnosť, či za kalendárne mesiace, za ktoré sa potvrdenie vystavuje, vyplatil zamestnávateľ 
   zamestnancovi príjmy podľa: 
                  -  § 3 ods. 2 písm. c) a d) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona  = podiel na zisku, podiel člena pozemkového spoločenstva 
                     s právnou  subjektivitou na výnosoch a na majetku. 

 - § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h) zákona = napr. príjmy za prácu prokuristov, likvidátorov, členov družstiev, 
    spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, odmeny obvinených vo väzbe, obslužné. 

                 -  § 5 ods. 3 zákona = napr. suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla zamestnávateľa poskytnutého aj na 
                    súkromné účely, cena zo súťaže organizovanej zamestnávateľom pre svojich zamestnancov. 
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/28979/2010-721
na zabezpečenie jednotného postupu

pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely
§ 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) oznamuje:

Podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa pri výpočte zdaniteľnej mzdy za príslušný
kalendárny mesiac zohľadňuje za ustanovených podmienok 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane
na daňovníka uvedenej v § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uvedená v § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani
z príjmov je za rok 2011 suma 3 559,30 eura, t. j. suma 3 559,296 eura zaokrúhlená na euro-
centy nahor.

2. Na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane
na daňovníka uvedenej v bode 1 tohto oznámenia vypočíta a zaokrúhli na eurocenty nadol takto:

3 559,296 : 12 = 296,608 = 296,60 eura.

3. Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy, vypočítanej a zaokrúhlenej podľa bodu 2 tohto
oznámenia predstavuje sumu 3 559,20 eura (296,60 x 12 = 3 559,20), na konci roka 2011 sa
uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške uvedenej v bode 1 tohto oznáme-
nia, t. j. vo výške 3 559,30 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpo-
čte podľa bodu 2 tohto oznámenia (0,10 eura za zdaňovacie obdobie).

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej
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Referent: Ing. Viera Mezeiová, tel.: 02/5958 2436
Odbor priamych daní
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Metodický pokyn
Ministerstva financií Slovenskej republiky

číslo MF/28608/2010-1612
na zostavenie a aktualizáciu základného číselníka úsekov verejnej správy

a agend verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v záujme zabezpečenia jednot-
ného postupu pri zostavení a aktualizácii základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verej-
nej správy (ďalej len „číselník“) vydáva na základe svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona
č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) tento metodický pokyn.

1. Predmet metodického pokynu

1.1 Metodický pokyn je pomôckou pre zostavenie a aktualizáciu číselníka, ktorý ustanovilo minister-
stvo výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 478/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje
základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy (ďalej len „výnos“) na základe
§ 13 ods. 1 písm. d) zákona. Číselníky sú nástrojom na zabezpečenie porovnateľnosti1) a slúžia
na integráciu informačných systémov verejnej správy.

1.2 Metodický pokyn je určený najmä pre gestorov všeobecne záväzných právnych predpisov, kto-
rými sa zmena úsekov verejnej správy (ďalej len „úsek“) a agend verejnej správy (ďalej len
„agenda“) uskutočňuje, pre správcov, prevádzkovateľov a vývojárov informačných systémov
a elektronických služieb verejnej správy.

2. Spravovanie číselníka

2.1 Ministerstvo spravuje číselník v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.2)

2.2 Povinná osoba3), v ktorej právomoci je náležitá právna úprava vecí patriacich do jej pôsobnosti4)

podľa § 37 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štát-
nej správy v znení neskorších predpisov, zodpovedá za správnosť údajov v príslušnej položke čí-
selníka a nahlasovanie zmien.

2.3 Zostavením a aktualizáciou číselníka môže povinná osoba poveriť svoju podriadenú organizá-
ciu, ktorá potom zodpovedá za aktualizáciu príslušných úsekov a agend.

2.4 Povinná osoba, ktorá nahlasuje zmeny, spolupracuje s ďalšími povinnými osobami5), ktoré vyko-
návajú verejnú správu v príslušných agendách.

2.5 Povinná osoba nahlasuje zmeny prostredníctvom formulára „Hlásenie zmeny úseku verejnej
správy alebo agendy verejnej správy“, identifikácia formulára „MF/001/1612“, ktorý tvorí prí-
lohu č. 1 tohto metodického pokynu, a ktorý sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva.
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1) Štvrtá časť zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
2) § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z.
4) § 37 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskor-

ších predpisov.
5) § 3 ods. 3 písm. b) až g)  zákona č. 275/2006 Z. z.



2.6 Povinná osoba riadne vyplní povinné údaje vo formulári MF/001/1612 a následne formulár
odošle

a) v elektronickej forme na generickú adresu kris@mfsr.sk alebo

b) vo výnimočných prípadoch v písomnej forme na adresu ministerstva.

2.7 Ministerstvo posudzuje opodstatnenosť a oprávnenosť nahlásených zmien. Ministerstvo pripo-
mienky prerokúva s osobou, ktorá potvrdila správnosť hlásených údajov v doručenom formulári
MF/001/1612 a oprávnené zmeny spracúva do novely výnosu.

3. Atribúty číselníka

3.1 Číselník obsahuje nasledujúce atribúty úsekov: kód úseku, názov úseku, údaj o ministerstve alebo
ústrednom orgáne štátnej správy, v ktorého právomoci je náležitá právna úprava vecí patriacich
do jeho pôsobnosti a nahlasovanie zmien, anglický názov úseku, názov všeobecne záväzného
právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena úseku, označenie ustanovenia tohto všeobecne
záväzného právneho predpisu a dátum účinnosti tejto zmeny.

3.2 Číselník obsahuje nasledujúce atribúty agend: kód agendy, názov agendy, údaj o príslušnosti
agendy k úseku, anglický názov agendy, názov všeobecne záväzného právneho predpisu, kto-
rým sa uskutočňuje zmena agendy, označenie ustanovenia tohto všeobecne záväzného právne-
ho predpisu, v ktorom sa upravuje zmena agendy a dátum účinnosti tejto zmeny a názov subjek-
tu, ktorý vykonáva príslušnú agendu.

4. Názov úseku a názov agendy

4.1 Názov úseku je názov konkrétneho vecného úseku, v ktorom vymedzuje kompetencie ústrednej
štátnej správy najmä kompetenčný zákon, kompetencie orgánov verejnej moci najmä ústava
a kompetencie obcí a vyšších územných celkov zákony. Názvy úsekov sa používajú doslovne
podľa príslušných právnych predpisov, ktoré úsek ustanovujú.

4.2 Názov agendy je názov konkrétnej vecnej agendy príslušného úseku verejnej správy, v ktorej
práva a povinnosti povinných osôb, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy,
spravidla v časti "Pôsobnosť ..." alebo "Štátna správa na úseku ..." a pod. Názov agendy sa spra-
vidla uvedie ako blok súvisiacich úloh, pričom nie je potrebné uplatňovať príliš podrobné člene-
nie. Názov agendy má byť vecný a nemá obsahovať číslo konkrétneho právneho predpisu.

4.3 Názov agendy môže byť zhodný s názvom úseku, ak má úsek len jednu agendu.

4.4 Úsek má minimálne jednu agendu.

4.5 Agenda má príslušnosť k úseku.

4.6 Tá istá agenda nesmie byť priradená k dvom úsekom.

4.7 Názov úseku je v rámci číselníka úsekov jedinečný. Názov agendy je v rámci číselníka agend je-
dinečný.

4.8 Jednému názvu nemožno prideliť dva rôzne kódy.

5. Kód úseku, kód agendy

5.1 Kód úseku sa tvorí z písmena U charakterizujúceho úsek a poradového čísla zľava doplneného
nulami na päťmiestne číslo (napr. U00324).

5.2 Kód agendy sa tvorí z písmena A charakterizujúceho agendu a poradového čísla zľava doplne-
ného nulami na sedemmiestne číslo (napr. A0003528).
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5.3 Použitý kód úseku po účinnosti zmeny nemožno použiť pre iný úsek.

5.4 Použitý kód agendy po účinnosti zmeny nemožno použiť pre inú agendu.

5.5 Kód úseku a kód agendy určuje ministerstvo.

6. Úsek vnútornej správy

6.1 Vnútorná správa je úsek pokrývajúci administratívny a ekonomický chod právnickej osoby, resp.
procesy podporujúce fungovanie úradov ako inštitúcií. Z hľadiska informačných systémov ide
o administratívne systémy, podporné systémy, prezentačnú vrstvu a integračnú vrstvu. Do úseku
vnútornej správy patrí najmä

– podateľňa, elektronická podateľňa, správa registratúry,

– slobodný prístup k informáciám, sťažnosti, petície, ochrana osobných údajov,

– rozpočtové hospodárenie, účtovníctvo, realizácia rozpočtu, poskytovanie dotácií, finančná
kontrola a vnútorný audit, správa majetku, cestovné náhrady,

– tvorba a použitie sociálneho fondu, daň z príjmov a odvody za zamestnanca,

– zamestnanecký pomer, služobný čas, platové záležitosti,

– vzdelávanie zamestnancov,

– zadávanie zákaziek,

– knižničné služby,

– príprava zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, príprava všeobecne
záväzných nariadení,

– metodické usmerňovanie zverených oblastí,

– posudzovanie zmlúv, zastupovanie pred súdom a orgánmi štátnej správy,

– zabezpečovanie realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou a zodpovednosť za vyu-
žívanie finančných prostriedkov určených v rámci tejto pomoci,

– informačná a oznamovacia povinnosť voči Európskej únii vyplývajúca z právne záväzných
aktov orgánov Európskej únie,

– poskytovanie údajov z ISVS iným povinným osobám a verejnosti, vypracúvanie, predklada-
nie a zabezpečovanie realizácie koncepcie rozvoja informačného systému verejnej správy,
zabezpečovanie prevádzky a používania komunikačnej infraštruktúry, vytváranie podmie-
nok na bezpečnosť informačného systému, zabezpečovanie prevádzky ISVS.

6.2 Medzinárodná spolupráca sa zaraďuje ako agenda patriaca do príslušného špecializovaného
úseku štátnej správy alebo ako agenda vnútornej správy v prípade samosprávy.

7. Údaje o právnom predpise

Názov všeobecne záväzného právneho predpisu (vrátane čísla paragrafu), ktorým je úsek alebo
agenda ustanovená, sa uvádza úplným názvom základného predpisu, t. j. nie iba novelou záko-
na.

8. Vydanie číselníka

8.1 Číselník sa ustanovuje výnosom, ktorý sa zverejňuje v Zbierke zákonov, a aj na webovom sídle
www.informatizacia.sk.
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8.2 Návrh novely výnosu sa predkladá na prerokovanie Pracovnej skupine pre základné číselníky
Komisie pre štandardizáciu ISVS a následne Komisii pre štandardizáciu ISVS. Ďalej sa pokračuje
v bežnom schvaľovacom procese pre právne predpisy (vnútrorezortné pripomienkové konanie
na ministerstve, predbežné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie,
schválenie ministrom financií a zverejnenie v Zbierke zákonov).

9. Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Finančnom spravodajcovi.

v z. Ing. Lucia Mušková, MBA, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie informatizácie spoločnosti
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Referent: Ing. Nadežda Nikšová, tel. 02/59 58 24 23
Sekcia informatizácie spoločnosti
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Dodatok č. 8
metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky

k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Číslo: MF/028129/2010-421

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie zákona o dani z príjmov – zavede-
nie dane z emisných kvót dopĺňa metodické usmernenie takto:

1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY

190 Iné dane
Na tejto kategórii sa triedi daň z emisných kvót, ktorá je príjmom kapitoly Všeobecná
pokladničná správa.

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

402 12/2010FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Referent: Ing. Pavlovská, tel.: 02/59 58 23 29
Odbor rozpočtovej regulácie
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 1. decembra 2010
č. MF/24975/2010-74,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní,
označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky

účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené
alebo zriadené na účel podnikania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Základné ustanovenia

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jed-
noduchého účtovníctva podľa § 9 ods. 2 písm. c) a d) zákona.

(2) Vzor účtovnej závierky účtovných jednotiek podľa odseku 1 a obsahové vymedzenie jej polo-
žiek sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

§ 2

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväz-
ku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu ale-
bo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju pe-
ňažných prostriedkov alebo cenných papierov v cudzej mene, pripísaniu cenných papierov na účet,
dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka,
schodku na majetku, prebytku majetku, škody, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším
skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky,
ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii po-
trebné doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy, pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda po-
volením vkladu do katastra nehnuteľností a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť
užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom; u pre-
vádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude
vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

(3) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočnos-
tí podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavu-
je účtovná závierka (ďalej len „uzávierkový účtovný prípad“).
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§ 3

Všeobecné obsahové vymedzenie  účtovných kníh

(1) V účtovníctve účtovnej jednotky sa účtujú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, v účtov-
ných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona.

(2) Účtovnými zápismi v účtovných knihách sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípa-
dov v účtovnom období.

(3) Účtovné zápisy v účtovných knihách sa vykonávajú v časovom slede na základe účtovných do-
kladov podľa § 10 zákona tak, aby účtovnými knihami bolo možné preukázať

a) stav majetku a záväzkov ku dňu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona,

b) prírastok a úbytok majetku a záväzkov účtovaný priebežne počas účtovného obdobia,

c) zostatok majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(4) Účtovné zápisy v účtovných knihách s výnimkou peňažného denníka môžu pokračovať aj v na-
sledujúcom účtovnom období, ak sa zreteľne oddelia.

§ 4

Postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh

(1) Na začiatku činnosti účtovnej jednotky sa otvoria účtovné knihy účtovným zápisom o vklade
peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladnice alebo na bankový účet pri jeho zriadení. Ďalej sa
otvorí kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné knihy, pre ktoré účtovná jednotka má náplň.

(2) Pri otvorení účtovných kníh v nasledujúcom účtovnom období sa v peňažnom denníku zaúčtuje
konečný zostatok peňažných prostriedkov v hotovosti, peňažných prostriedkov na vkladných kniž-
kách a na účtoch v bankách a priebežných položiek z bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia ako začiatočný stav.

(3) Pri otvorení knihy pohľadávok, knihy záväzkov a pomocných kníh sa prevedie konečný zosta-
tok jednotlivých pohľadávok v členení podľa § 15 ods. 3 zákona, konečný zostatok jednotlivých zá-
väzkov v členení podľa § 15 ods. 4 zákona a konečný zostatok ostatných zložiek majetku a záväzkov
z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ako začiatočný stav.

(4) Začiatočný stav peňažných prostriedkov v cudzej mene sa pri otvorení účtovných kníh účtuje
v eurách a v cudzej mene, v ocenení kurzom, ktorý bol použitý pri uzavretí účtovných kníh.

(5) Pri uzavretí účtovných kníh sa

a) zisťuje suma nevymožiteľných pohľadávok pri trvalom upustení od ich vymáhania, o ktorú sa zníži
stav v knihe pohľadávok,

b) zisťujú kurzové rozdiely peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa účtujú ako uzávierkové
účtovné prípady v peňažnom denníku podľa § 8 ods. 2 a kurzové rozdiely podľa § 8 ods. 5,

c) zisťujú kurzové rozdiely pohľadávok a záväzkov v cudzej mene, ktoré sa účtujú ako uzávierkové
účtovné prípady v knihe pohľadávok a knihe záväzkov,

d) zisťuje výška použitej dotácie ako uzávierkový účtovný prípad podľa § 21 ods. 3,

e) zisťujú konečné zostatky údajov účtovaných v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe zá-
väzkov a v pomocných knihách, vedených účtovnou jednotkou, napríklad peňažné prostriedky
v hotovosti, na účtoch v banke, príjmy a výdavky celkom, suma neuhradených záväzkov a neinka-
sovaných pohľadávok,
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f) uzavrie peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné knihy so zreteľným odde-
lením jednotlivých účtovných období, ak sa pokračuje v účtovných zápisoch aj v ďalšom účtovnom
období,

g) zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami,

h) zisťuje základ dane z príjmov a daňová povinnosť za účtovné obdobie, ak účtovná jednotka je da-
ňovníkom.

(6) Konečné zostatky z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomoc-
ných kníh a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov, sa uvedú vo výkaze o majetku a záväz-
koch a vo výkaze o príjmoch a výdavkoch.

Finančný majetok

§ 5

Zásady pre členenie finančného majetku

(1) Finančný majetok sa člení na krátkodobý finančný majetok a dlhodobý finančný majetok.

(2) Dlhodobý finančný majetok sa člení na

a) cenné papiere1) a podiely na základnom imaní,

b) termínované vklady s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

c) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok,

d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané s cieľom dlho-
dobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

(3) Krátkodobý finančný majetok sa člení na

a) peňažnú hotovosť,

b) ceniny,

c) šeky,

d) účty v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „banka“),

e) krátkodobé cenné papiere,

f) ostatný krátkodobý finančný majetok.

(4) Majetok, ktorým sú cenné papiere, sa člení podľa charakteru výnosov na

a) dlhové cenné papiere

1. s pevnou úrokovou mierou,

2. s premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť (variabilita) je vopred určená vo vzťahu
k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(5) Cenné papiere a vklady, ktoré vyjadrujú podiel na základnom imaní v obchodných spoločnos-
tiach (ďalej len „podielový cenný papier“), sa členia podľa vplyvu, ktorý účtovná jednotka vykonáva,
a to na
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a) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom, ak má
účtovná jednotka podiel viac ako 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ob-
chodnej spoločnosti,

b) podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe, ak má účtov-
ná jednotka podiel najmenej 20 % a najviac 50 % na základnom imaní alebo na hlasovacích prá-
vach v obchodnej spoločnosti,

c) ostatné podielové cenné papiere a vklady, ktoré nie sú podielovými cennými papiermi a vkladmi
v obchodných spoločnostiach podľa písmen a) a b).

§ 6

Spôsoby oceňovania cenných papierov

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame
náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní
známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom a burzám. Súčasťou obstarávacej ceny
nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.

(2) Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje aj o dosahované úrokové
výnosy iné ako úrokové výnosy z kupónov ako sú prémie alebo diskont. Takto ocenené dlhové cenné
papiere sa ocenia reálnou hodnotou ku dňu ocenenia.

(3) Ako úrokové výnosy alebo úrokové náklady sa účtuje

a) pri dlhopisoch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel (prémia alebo diskont) medzi menovitou
hodnotou a čistou obstarávacou cenou, obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z ku-
pónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emis-
ných podmienkach,

b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodno-
tou a obstarávacou cenou.

(4) Reálna hodnota cenného papiera sa určuje podľa § 27 zákona ako trhová cena vyhlásená
najneskoršie ku dňu ocenenia, ak je nesporné, že za trhovú cenu je možno cenný papier predať; pri
dlhovom cennom papieri je táto cena vrátane dosiahnutého úrokového výnosu. Ak nie je možné určiť
reálnu hodnotu trhovou cenou, reálna hodnota sa určí kvalifikovaným odhadom.

(5) Reálna hodnota cenného papieru určená kvalifikovaným odhadom sa rovná

a) miere podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, ak ide o akcie,

b) miere podielu účtovnej jednotky na čistej hodnote majetku v podielovom fonde, ak ide o podielové
listy,

c) súčasnej hodnote cenného papieru, ak ide o dlhopisy a zmenky.

(6) Reálna hodnota cenných papierov sa rovná nule v týchto prípadoch:

a) emitent cenných papierov je vo vyrovnávacom konaní,

b) na majetok emitenta cenných papierov bol vyhlásený konkurz,

c) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu emitenta cenných papierov pre nedostatok majetku,

d) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok emitenta cenných papierov nepostačuje ani na úhradu
nákladov konkurzného konania.
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(7) Ak nie sú na účely určenia reálnej hodnoty k dispozícii údaje o vlastnom imaní obchodnej spo-
ločnosti alebo čistej hodnote majetku podielového fondu, možno na účely výpočtu reálnej hodnoty po-
užiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo prie-
bežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky. Pri účtovných jednotkách, na ktoré sa vzťahu-
je povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa použijú údaje z overenej účtovnej závierky.

(8) Podielové cenné papiere okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka po-
diel menej ako 20 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti, sa
oceňujú obstarávacou cenou alebo upravením obstarávacej ceny podielového cenného papiera na
hodnotu, ktorá zodpovedá miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti,
v ktorej má účtovná jednotka majetkovú účasť (ďalej len „oceňovacia metóda vlastného imania“). Po-
dielové cenné papiere sa oceňujú ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona obstarávacou
cenou. Podielové cenné papiere okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka po-
diel menej ako 20 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti sa
môžu oceniť ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona metódou vlastného imania. Ocene-
nie podielového cenného papiera, sa zvýši o podiel na zisku alebo zníži o podiel na strate obchodnej
spoločnosti.

§ 7

Obsahové vymedzenie účtovných kníh finančného majetku

(1) V pokladničnej knihe sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti s výnimkou ce-
nín. Ak je v účtovníctve otvorených niekoľko pokladníc v eurách a niekoľko pokladníc v cudzej
mene, otvorí sa pokladničná kniha pre každú pokladnicu a pre každý druh meny. V pokladničnej kni-
he, otvorenej pre jednotlivú cudziu menu, sa účtuje v eurách a v cudzej mene.

(2) V účtovníctve účtovnej jednotky sa otvorí kniha bankového účtu pri otvorení bankového účtu
podľa osobitného predpisu2). V knihe bankového účtu sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov
na jednotlivých účtoch v banke. Ak je v účtovníctve otvorený bankový účet v cudzej mene, otvorí sa
k nemu kniha bankového účtu. V knihe bankového účtu v cudzej mene sa účtuje v eurách a v cudzej
mene.

(3) Ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, kolky, telefónne a ostatné karty, ak majú hodnotu,
z ktorej sa bude môcť po ich vydaní čerpať. Ako cenina sa tiež účtujú zakúpené stravné lístky do pre-
vádzkarní verejného stravovania.

(4) Ceniny sa účtujú v knihe cenín. Kniha cenín sa vedie samostatne pre každý druh ceniny zvlášť.
Pre ceniny v cudzej mene sa otvára samostatná kniha cenín, v ktorej sa ceniny účtujú v eurách a v cu-
dzej mene. Ak sú ceniny určené na priamu spotrebu bezodkladne po ich obstaraní, v knihe cenín sa
neúčtujú.

(5) Knihy finančného majetku obsahujú najmenej tieto údaje:

a) deň uskutočnenia účtovného prípadu,

b) číslo účtovného dokladu,

c) obsah účtovného prípadu,

d) príjem finančného majetku,

e) úbytok finančného majetku,

f) zostatok finančného majetku.
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(6) V knihe dlhodobého finančného majetku sa účtuje finančný majetok podľa časového hľadiska,
podľa druhu, meny a emitentov.

§ 8

Cudzia mena

(1) Pri predaji alebo kúpe cudzej meny za eurá sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpe-
né alebo predané bankou alebo zmenárňou v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Ak sa kúpa ale-
bo predaj uskutoční iným subjektom ako je banka alebo zmenáreň, použije sa referenčný výmenný
kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska3) (ďalej
len „referenčný kurz“) v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

(2) Peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, na účtoch v bankách a ceniny v cudzej mene
sa prepočítajú na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, referenčným kurzom vyhlá-
seným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vyčíslený kurzový rozdiel v jednotlivých kni-
hách podľa jednotlivých cudzích mien sa zaúčtuje ako uzávierkový účtovný prípad v peňažnom den-
níku v príslušnom stĺpci podľa § 9 ods. 12 písm. c).

(3) Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu uskutočnenia účtovného
prípadu podľa § 2 ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu. Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavu-
je účtovná závierka. Kurzový rozdiel, ktorý vznikne ako rozdiel medzi ocenením ku dňu uskutočnenia
účtovného prípadu a ocenením ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa pri pohľadáv-
kach a záväzkoch účtuje v knihe pohľadávok alebo v knihe záväzkov. Tento kurzový rozdiel sa v pe-
ňažnom denníku neúčtuje, s výnimkou kurzového rozdielu podľa odseku 5.

(4) Prijaté preddavky alebo poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zosta-
vuje účtovná závierka, neprepočítavajú a v účtovnej závierke sa vykazujú ocenené kurzom, ktorým
boli ocenené ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

(5) Kurzové rozdiely vznikajúce pri obstarávaní dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého ne-
hmotného majetku (ďalej len „dlhodobý majetok“) v cudzej mene na splátky, sa účtujú v peňažnom
denníku v rámci uzávierkových účtovných prípadov podľa

a) § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu, ak ide o kurzovú stratu,

b) § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu, ak ide o kurzový zisk.

§ 9

Obsahové vymedzenie peňažného denníka

(1) Peňažný denník je určený na účtovanie

a) príjmov a výdavkov v hotovosti, vrátane prijatých šekov a cenín,

b) príjmov a výdavkov vykonávaných prostredníctvom banky,

c) priebežných položiek,

d) nepeňažných účtovných prípadov v priebehu účtovného obdobia a
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e) uzávierkových účtovných prípadov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(2) V peňažnom denníku sa neúčtujú pohľadávky a záväzky účtovnej jednotky.

(3) Účtovné zápisy v peňažnom denníku sa uskutočňujú v časovom slede podľa účtovných dokla-
dov v členení na príjmy a výdavky, najmenej za kalendárny mesiac.

(4) Prehľad o účtovných zápisoch sa zabezpečuje vhodným, prehľadným a zrozumiteľným spôso-
bom, napríklad číslovaním účtovných dokladov, samostatnými stĺpcami v peňažnom denníku a ozna-
čením účtovných zápisov pre potreby vyúčtovania prijatých finančných prostriedkov podľa osobit-
ných predpisov4).

(5) V peňažnom denníku sa účtuje iba v eurách. Pohyb peňažných prostriedkov v pokladniciach
sa účtuje v peňažnom denníku v prehľade peňažných prostriedkov v hotovosti na základe pokladnič-
ných dokladov.

(6) Príjem a výdavok peňažných prostriedkov na bankových účtoch sa účtuje v peňažnom denníku
podľa výpisov z banky. Zápisy v peňažnom denníku sa vykonávajú tak, aby sa zabezpečila nadväz-
nosť na zostatky jednotlivých bankových účtov, pokladníc alebo vkladných knižiek. Príjem, ktorý je in-
kasom pohľadávky a výdavok, ktorý je platbou záväzku sa účtujú aj v knihe pohľadávok alebo v knihe
záväzkov.

(7) Peňažné prostriedky v cudzej mene sa pri uzavieraní účtovných kníh prepočítavajú na eurá
podľa § 8 ods. 2 a kurzový rozdiel vyplývajúci z prepočtu sa účtuje ako uzávierkový účtovný prípad
v peňažnom denníku ako nepeňažný príjem alebo nepeňažný výdavok.

(8) Priebežné položky sa účtujú pri prevodoch medzi pokladnicou a bankovým účtom, pri prevo-
doch medzi pokladnicami a pri prevodoch medzi bankovými účtami. Priebežné položky sa členia na
príjem a výdavok. V stĺpci príjmu sa účtuje priebežná položka pri výdavku peňažných prostriedkov, pri
ktorých nie je účtovný doklad o príjme, v stĺpci výdavku sa účtuje priebežná položka pri príjme peňaž-
ných prostriedkov, pri ktorom nie je účtovný doklad o výdavku.

(9) Zostatky peňažných prostriedkov a priebežných položiek sú začiatočnými stavmi nasledujúce-
ho účtovného obdobia.

(10) Pri inkase platobnou kartou sa v peňažnom denníku účtuje priebežná položka v stĺpci príjmu
v sume prijatej tržby a v členení podľa odseku 12 písm. d). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň
zúčtovania inkasa príjem na účte v banke a súčasne priebežná položka v stĺpci výdavku.

(11) Pri platbe platobnou kartou sa v peňažnom denníku účtuje priebežná položka v stĺpci výdav-
ku v sume uhradenej platby a v členení podľa odseku 12 písm. e). Na základe výpisu z banky sa účtu-
je v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a priebežná položka v stĺpci príjmu. Pri výbere ho-
tovosti z bankomatu a následnej platbe sa postupuje obdobne.

(12) Peňažný denník obsahuje

a) prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti v členení na príjem a výdavok,

b) prehľad o peňažných prostriedkoch na účtoch v banke v členení na príjem a výdavok,

c) prehľad o nepeňažných účtovných prípadoch v členení na príjem a výdavok,

d) prehľad o príjmoch v členení najmä na príjmy

1. z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa,

2. z majetku,
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3. z darov a príspevkov,

4. z členských príspevkov,

5. z podielu zaplatenej dane z príjmov,

6. z verejných zbierok,

7. z úverov a pôžičiek,

8. z dedičstva,

9. z organizovania podujatí,

10. z dotácií podľa odseku 17,

11. z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky,

12. z predaja majetku,

13. z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov,

14. fondu prevádzky, údržby a opráv,

15. ostatné,

e) prehľad o výdavkoch v členení najmä na výdavky na

1. zásoby,

2. služby,

3. mzdy, poistné a príspevky,

4. dary a príspevky iným subjektom,

5. prevádzková réžia,

6. splátky úverov a pôžičiek,

7. použitie sociálneho fondu,

8. ostatné,

f) prehľad o použití podielu zaplatenej dane z príjmov,

g) prehľad o príjmoch a výdavkoch priebežných položiek,

h) prehľad o príjmoch a výdavkoch z nezdaňovanej činnosti,

i) prehľad o príjmoch a výdavkoch zo zdaňovanej činnosti.

(13) V peňažnom denníku sa účtujú príjmy a výdavky podľa odseku 12 písm. a) alebo písm. b), ná-
sledne sa účtujú v členení podľa druhu v súlade s odsekom 12 písm. d) až g) a súčasne sa účtujú v čle-
není podľa odseku 12 písm. h) alebo písm. i).

(14) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) druhého bodu sa účtujú príjmy z majetku, na-
príklad kreditný úrok z bankového účtu alebo príjem z prenájmu majetku.

(15) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) tretieho bodu sa účtujú príjmy z finančných
darov a príspevkov právnických osôb a fyzických osôb.

(16) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) siedmeho bodu sa účtujú príjmy z úveru a pô-
žičiek. Splátka úveru alebo pôžičky vrátane úroku sa účtuje v peňažnom denníku podľa odseku 12
písm. e) šiesteho bodu.
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(17) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) desiateho bodu sa účtujú príjmy z dotácií,
podpory, príspevkov a grantov z prostriedkov štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie
a z iných verejných zdrojov (ďalej len „dotácia“).

(18) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov5), sa
v peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) 13. bodu účtujú príjmy prijaté od vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, ktoré sú určené na správu domu. Výdavky na správu domu sa účtujú podľa
druhu použitia.

(19) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sa v pe-
ňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) 14. bodu účtujú príjmy prijaté od vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov, ktoré sú určené na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv. Výdavky fondu pre-
vádzky, údržby a opráv sa účtujú podľa druhu použitia.

(20) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sa v pe-
ňažnom denníku podľa odseku 12 písm. d) 15. bodu účtujú príjmy prijaté od vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov, ktoré sú určené na úhradu nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového
priestoru. V peňažnom denníku účtovnej jednotky, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov, sa podľa odseku 12 písm. e) ôsmeho bodu účtujú výdavky na finančnú úhradu plne-
nia spojeného s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, ktorými sú napríklad dodávky tepla, teplej
vody a odvoz odpadu.

(21) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) prvého bodu sa účtujú výdavky na obstara-
nie zásob podľa § 20 ako sú výdavky na materiál, ktorým sú napríklad kancelárske potreby, knihy, to-
var a zvieratá.

(22) Výdavky na služby poskytované účtovnou jednotkou v súvislosti s jej hlavnou činnosťou sa úč-
tujú v peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) druhého bodu. Ide napríklad o výdavky na cestov-
né na súťaže, prenájom priestorov na vykonávanie hlavnej činnosti, poskytovanie vzdelávania, semi-
nárov, kurzov, prekladov, školení pre členov ale aj nečlenov, výdavky na zabezpečenie lektora, prí-
padne trénera, organizovanie výstav a iných podujatí. Pri športových kluboch, telovýchovných jedno-
tách a iných neziskových športových právnických osobách náklady spojené s prestupmi a hosťovaním
hráčov, náklady na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplat-
kov, štartovného, výdavkov na ceny, stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených
osôb.

(23) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) tretieho bodu sa účtujú výdavky na mzdy za-
mestnancom vrátane odmien funkcionárom, vyplateného daňového bonusu a výdavkov na platby po-
istného a príspevkov v súlade s výpočtom podľa § 13 ods. 2. Ďalej sa tu účtujú výdavky na daň z príj-
mu zo závislej činnosti, preddavky na daň zo závislej činnosti a daňový bonus vrátený správcom dane
účtovaný ako storno (mínus výdavky).

(24) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) štvrtého bodu sa účtujú dary a príspevky po-
skytnuté iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám.

(25) V peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) piateho bodu sa účtujú výdavky na prevádz-
kovú réžiu, ktoré súvisia so správou účtovnej jednotky, napríklad spotreba energií, poistné, telefónne
služby, poštové služby, náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu6) zamestnancom účtovnej jed-
notky, náklady na propagáciu účtovnej jednotky ako je tlač letákov, správne poplatky a prenájom
priestorov na výkon správy účtovnej jednotky.
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5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov.

6) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.



(26) Daňová povinnosť, ktorá vznikla účtovnej jednotke pri výkone zdaňovanej činnosti, napríklad
pri kreditnom úroku na bankovom účte, sa účtuje v peňažnom denníku podľa odseku 12 písm. e) ôsme-
ho bodu.

Pohľadávky a záväzky

§ 10

Zásady pre členenie pohľadávok a záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa pohľadávky a záväzky členia na

a) krátkodobé, ktorých doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ktorých doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

(2) Pohľadávky a záväzky sa ďalej členia podľa § 15 ods. 3 a 4 zákona. Ak si to vyžaduje cha-
rakter činnosti účtovnej jednotky, možno pohľadávky a záväzky členiť podrobnejšie.

§ 11

Oceňovanie a účtovanie pohľadávok a záväzkov

(1) Pohľadávky a záväzky sa oceňujú podľa § 25 zákona.

(2) Vznik a zánik pohľadávky alebo záväzku sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
podľa § 2.

(3) Pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávky sa účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadá-
vok na základe dokladov preukazujúcich dôvod odpisu pohľadávky v tom účtovnom období, v kto-
rom účtovná jednotka o upustení od jej vymáhania rozhodla. Ak v budúcnosti dôjde k inkasu už odpí-
sanej pohľadávky, účtuje sa príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu.

(4) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zá-
nik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej
sumy pohľadávky. Zostatok pohľadávky alebo záväzku sa zaúčtuje ako príjem alebo výdavok podľa
§ 9 ods. 12 písm. a) alebo písm. b). Výška započítanej hodnoty pohľadávky a záväzku sa účtuje ako
nepeňažný príjem a nepeňažný výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. c). Súčasne sa v celkovej výške po-
hľadávky a záväzku účtuje príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) a výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. e).
Pri započítaní pohľadávky a záväzku v cudzej mene sa použije referenčný kurz vyhláseným v deň
predchádzajúci dňu vzájomného započítania.

(5) V knihe záväzkov sa účtuje prijatý úver alebo prijatá pôžička a súčasne sa účtuje príjem peňaž-
ných prostriedkov v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. d) siedmeho bodu. Ak je platobný do-
klad dodávateľa uhradený priamo veriteľom, účtuje sa prijatý úver alebo prijatá pôžička vo výške vy-
konanej úhrady ako nepeňažný príjem podľa § 9 ods. 12 písm. c) a súčasne sa účtuje zníženie záväz-
ku voči dodávateľovi v knihe záväzkov.

(6) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sa vedie
kniha fondu prevádzky, údržby a opráv, v ktorej sa účtuje tvorba a použitie fondu. Ďalej sa vedú v kni-
he pohľadávok a knihe záväzkov najmä pohľadávky a záväzky podľa osobitného predpisu7). Tieto
evidencie sa vedú osobitne za každý dom.
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7) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.



§ 12

Obsahové vymedzenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov

(1) V knihe pohľadávok sa účtujú pohľadávky z hlavnej činnosti a z nárokov na príspevky alebo
na vrátenie poskytnutých prostriedkov podľa osobitného predpisu8), pohľadávky z obchodných vzťa-
hov za splnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb, pohľadávky z finančných vzťahov, pohľadávky
z pracovnoprávnych vzťahov a pohľadávky z poskytnutých preddavkov.

(2) V knihe záväzkov sa účtujú záväzky z hlavnej činnosti, z obchodných vzťahov za uskutočnené
dodávky výrobkov, tovarov a služieb, záväzky z finančných vzťahov, napríklad z bankového úveru
alebo pôžičky, záväzky z pracovnoprávnych vzťahov a záväzky z prijatých preddavkov.

(3) Pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov úč-
tujú v eurách a v cudzej mene.

§ 13

Pomocná kniha pohľadávok a záväzkov
z pracovnoprávnych vzťahov

(1) Zúčtovanie miezd zamestnancov sa vykonáva v mzdových listoch alebo inej evidencii podľa
osobitného predpisu9).

(2) Podkladom na zápisy v mzdových listoch sú písomnosti, z ktorých je zrejmý výpočet

a) mzdy,

b) odvodov poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie Sociálnej poisťovni, odvodov
poistného príslušnej zdravotnej poisťovni vrátane ročného zúčtovania a príspevkov na doplnkové
dôchodkové sporenie,

c) daňového bonusu a zrážok z miezd vrátane preddavkov na daň z príjmov,

d) vyplateného preddavku na mzdu.

(3) Vyplatenie mzdy a preddavkov na mzdu zamestnancovi sa doloží účtovným dokladom.

(4) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu10) sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastok a úby-
tok sociálneho fondu. Čerpanie sociálneho fondu sa účtuje podľa § 9 ods. 12 písm. e) siedmeho
bodu. Ak sú prostriedky sociálneho fondu uložené na osobitnom účte v banke, tvorba sociálneho fon-
du sa účtuje aj v peňažnom denníku prostredníctvom priebežných položiek ako finančný účtovný prí-
pad v priebehu účtovného obdobia na základe bankových výpisov.

(5) Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia11) sa účtuje v knihe záväzkov ako zá-
väzok voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Úhrada tohto nedoplatku sa účtuje v peňažnom denníku
podľa § 9 ods. 12 písm. e) tretieho bodu.
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8) Napríklad § 23 ods. 6 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

9) § 39 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona
č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

11) § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



(6) Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia11) sa účtuje v knihe pohľadávok ako po-
hľadávka voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Inkaso tohto preplatku sa účtuje v peňažnom denníku
podľa § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu.

Hmotný majetok a nehmotný majetok

§ 14

Zásady pre členenie majetku

(1) Z časového hľadiska sa majetok člení na

a) krátkodobý, ktorého doba použiteľnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobý, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(2) Dlhodobý majetok sa člení na

a) hmotný majetok,

b) nehmotný majetok,

c) finančný majetok.

(3) Za dlhodobý majetok sa na účely účtovania a vykazovania považuje aj dlhodobý majetok
v obstarávaní. Obstarávanie dlhodobého majetku sa účtuje v knihe dlhodobého majetku a jeho úhra-
da v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. a) alebo písm. b). Výdavok na obstaranie tohto ma-
jetku sa ďalej nečlení podľa § 9 ods. 12 písm. e) a nezahŕňa sa do celkových výdavkov vo výkaze
o príjmoch a výdavkoch.

(4) Ako dlhodobý majetok sa účtujú veci, ktoré sú uvedené do užívania a spĺňajú všetky technické
funkcie tohto majetku potrebné na jeho užívanie a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi12). Ako
dlhodobý hmotný majetok sa účtuje aj stavba, na ktorej užívanie bolo vydané právoplatné povolenie
na predčasné užívanie stavby13) alebo právoplatné rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skú-
šobnú prevádzku14). Podmienkou zaradenia dlhodobého majetku do užívania nie je jeho úhrada.

(5) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, budovy, stavby, umelecké diela obstarané za účelom výzdoby a doplnenia interiérov
a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

b) samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým
určením, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako suma ustanovená osobitným predpisom15) pre
hmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

d) technické zhodnotenie16), ak nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku,

e) základné stádo a ťažné zvieratá,

f) dlhodobý majetok prenajatý formou finančného prenájmu.
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12) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z.
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

14) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.



(6) Ako dlhodobý hmotný majetok možno účtovať aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom15) pre hmotný majetok a doba
použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(7) Ak účtovná jednotka hmotný majetok podľa odseku 6 nezaradí do dlhodobého hmotného ma-
jetku, do doby jeho uvedenia do užívania sa účtuje ako zásoba a vykazuje sa ako zásoba vo výkaze
o majetku a záväzkoch. Pri uvedení tohto hmotného majetku do užívania sa účtuje v peňažnom denní-
ku podľa § 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu.

(8) Ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou ve-
cou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej
veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

(9) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú nehmotné výsledky vývojovej a obdobnej činnosti,
softvér, oceniteľné autorské práva, ktorých ocenenie je vyššie ako suma ustanovená osobitným predpi-
som15) pre nehmotný majetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý nehmotný
majetok možno účtovať podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý nehmotný majetok,
ktorého obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená osobitným predpisom15) pre nehmotný ma-
jetok a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ak účtovná jednotka takýto nehmotný majetok ne-
zaradí do dlhodobého nehmotného majetku, účtuje sa v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12
písm. e) piateho bodu.

(10) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predme-
tom autorských práv, ak je

a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorený vlastnou činnosťou s cieľom používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely
obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

(11) Za dlhodobý nehmotný majetok sa nepovažujú marketingové štúdie a obdobné štúdie a vý-
davky na
a) školenia a semináre,
b) prieskum trhu,
c) poradenstvo a odborné posudky,
d) získanie noriem a certifikátov, napríklad ISO normy,
e) prípravu a zábeh výkonov,
f) reklamu,
g) uvedenie výrobkov na trh,
h) výskum, ktorým sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové ve-

decké poznatky alebo technické poznatky.

(12) O umeleckých dielach a zbierkach evidovaných podľa osobitných predpisov17) sa v účtovníc-
tve neúčtuje.
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15) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatko-

vej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení ne-
skorších predpisov.
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slo-
venskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.



§ 15
Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku

(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, do času jeho uvedenia do užíva-
nia, sú

a) náklady na prieskumné práce, geodetické práce a projektové práce, vrátane variantných riešení,
umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy
poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohos-
podárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohos-
podárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk,
technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné práce, montážne práce a clo,

b) ostatné náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad
odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
náklady na poskytnutie zábezpeky v súvislosti s obstaraním,

c) náklady na zabezpečovacie práce, konzervačné práce, udržiavacie práce a dekonzervačné prá-
ce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

d) náklady na náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy po-
skytnuté vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov18) a platby za ekologickú ujmu19)

v súvislosti s výstavbou,

e) náklady na úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného
príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody ako i úhradu vlastníkovi rozvodného za-
riadenia za preložku rozvodného zariadenia20),

f) vyvolaná investícia, ktorou je obstaranie majetku alebo služby, ktorú nebude účtovná jednotka po-
užívať, ale ktorá jej vznikla podľa osobitného predpisu alebo na základe zmluvy v súvislosti s ob-
staraním dlhodobého hmotného majetku,

g) iné náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku a jeho uvedením do užívania.

(2) Jednotlivé záväzky súvisiace s obstarávaním dlhodobého majetku sa účtujú v knihe záväzkov.
Jednotlivé súčasti tvoriace obstarávaciu cenu dlhodobého majetku sa pri obstarávaní účtujú na zákla-
de účtovného dokladu do knihy dlhodobého majetku. Zaradenie dlhodobého majetku do užívania sa
vyznačí v knihe dlhodobého majetku.

(3) Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa
osobitného predpisu21). Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí do-
datočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(4) Za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa nepovažujú najmä

a) penále, pokuty, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady
škôd súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,
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18) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003
Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov.

19) Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

20) Zákon č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4.
marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 80/2009 Z. z.).



b) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,

d) náklady na biologickú rekultiváciu,

e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného
dlhodobého hmotného majetku do užívania,

f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom

1. opravami sa rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia
s cieľom uvedenia do predchádzajúceho stavu alebo prevádzkyschopného stavu; uvedením
do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvod-
ných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technic-
kých parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti dlhodobého hmotného majetku a ani k zmene úče-
lu použitia,

2. udržiavaním sa rozumie spomaľovanie fyzického opotrebenia, predchádzanie jeho násled-
kom a odstraňovanie drobnejších závad,

g) úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do užívania účtovná jednotka nerozhodne, že
budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

(5) Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje

a) dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne,

b) dlhodobý majetok novozistený a v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný, napríklad inventarizačný
prebytok,

c) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena
nižšia ako vlastné náklady.

(6) Ocenenie dlhodobého majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak
sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého majetku podľa osobitného predpisu6).
Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu ustanovenú osobitným
predpisom22), môže sa účtovať ako technické zhodnotenie a zvýši sa vstupná obstarávacia cena alebo
ako výdavok podľa § 9 ods. 12 písm. e) prvého bodu pri hmotnom majetku alebo podľa § 9 ods. 12
písm. e) druhého bodu v prípade nehmotného majetku.

§ 16

Odpisovanie dlhodobého majetku

(1) Dlhodobý majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu v knihe dlhodobého majetku
podľa § 28 zákona. Dlhodobý majetok sa začne odpisovať v mesiaci, v ktorom bol zaradený do uží-
vania.

(2) Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý majetok ocenený v účtovníctve podľa
§ 15. Tento majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

(3) Sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa

a) času, počas ktorého je majetok použiteľný pre činnosť účtovnej jednotky,

b) uskutočnených výkonov.

(4) Drobný dlhodobý majetok možno odpísať aj jednorazovo.
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22) § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.



(5) Účtovné odpisy dlhodobého majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každé-
ho spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

(6) Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku sa obstarávacia cena dl-
hodobého hmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku a zároveň sa upraví
odpisový plán.

(7) Pri odpisovaní zvierat základného stáda alebo ťažných zvierat sa odpisy vyjadria podielom
obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní a predpokladaného počtu rokov
chovu základného stáda alebo ťažných zvierat.

(8) Spôsob zaokrúhlenia odpisov sa uvedie v odpisovom pláne.

(9) Na základe údajov z knihy dlhodobého majetku sa účtujú účtovné odpisy dlhodobého majetku
ako nepeňažné účtovné prípady v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu. Rov-
nako sa účtuje aj zostatková cena dlhodobého majetku pri jeho vyradení.

§ 17

Obsahové vymedzenie účtovných kníh k majetku

(1) Dlhodobý majetok sa účtuje v knihe dlhodobého majetku.

(2) V knihe dlhodobého majetku sa uvádza

a) názov alebo popis dlhodobého majetku, prípadne jeho číselné označenie,

b) názov alebo popis každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti dlhodobého majetku23) v ocenení podľa
osobitného predpisu24), pričom sa uvedie aj dátum a rozsah zmien jednotlivých oddeliteľných sú-
častí dlhodobého majetku a údaj o obstarávacej cene a zostatkovej hodnote jednotlivých oddeli-
teľných súčastí dlhodobého majetku,

c) ocenenie a druh financovania dlhodobého majetku obstaraného z vlastných finančných prostried-
kov dodávateľským spôsobom, vlastnou činnosťou, z dotácie, z podielových daní, z finančného
daru, bezodplatne alebo na úver,

d) dátum obstarania a dátum uvedenia do užívania, ak ide o dlhodobý majetok obstarávaný postup-
ne, najmä pri stavbách, budovách a halách obstarávaných výstavbou,

e) údaj o účtovných odpisoch podľa odpisového plánu a účtovnú zostatkovú cenu,

f) dátum a spôsob vyradenia, napríklad predajom, likvidáciou, darovaním, vkladom do obchodnej
spoločnosti alebo družstva a v dôsledku škody alebo manka.

(3) V knihe dlhodobého majetku sa účtuje dlhodobý majetok podľa jednotlivých vecí, súborov vecí
a práv vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Obdobne sa účtuje aj dlhodobý majetok ob-
staraný vlastnou činnosťou. V knihách dlhodobého majetku sa uvádza aj zľava z ceny, ak je poskytnu-
tá pred zaradením dlhodobého majetku do užívania.

(4) V knihe dlhodobého majetku sa účtuje aj dlhodobý majetok novo zistený pri inventarizácii
a v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný.

(5) Zvieratá v základnom stáde, ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone sa v knihách dlhodo-
bého majetku účtujú podľa jednotlivých kusov a spôsobom, aby bola zabezpečená riadna evidencia
ich stavu, prírastkov a úbytkov. Evidencia zvierat sa vedie v peňažných jednotkách alebo v jednotkách
množstva s uvedením ceny za kus alebo hmotnostnú jednotku.
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23) Príloha č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24) § 22 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.



Zásoby

§ 18

Zásady pre členenie majetku,
ktorým sú zásoby

(1) Zásoby sa členia na

a) materiál,

b) nedokončenú výrobu,

c) polotovary vlastnej výroby,

d) výrobky,

e) zvieratá,

f) tovar.

(2) Ako materiál sa účtuje skladovaný materiál, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné látky a prevádz-
kové látky, náhradné dielce, obaly.

(3) Ako zásoby vlastnej výroby sa účtujú nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrob-
ky a zvieratá.

(4) Ako nedokončená výroba sa účtujú produkty, ktoré už prešli jedným alebo niekoľkými výrob-
nými stupňami a nie sú už materiálom, ale nie sú hotovými výrobkami.

(5) Ako polotovar vlastnej výroby sa účtujú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všet-
kými výrobnými stupňami a musia sa dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov v ďalšom
výrobnom procese.

(6) Ako výrobok sa účtujú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej jednotky.

(7) Ako zásoby zvierat sa účtujú mladé zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá,
včelstvá, kŕdle hydiny, psy a podobne.

(8) Ako tovar sa účtuje všetko, čo sa zaobstaráva s cieľom predaja.

(9) Hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok sa účtujú bez ohľadu na obstarávaciu
cenu ako zásoby.

(10) Ak účtovná jednotka nadobudne dlhodobý majetok s cieľom darovania fyzickej osobe alebo
inej účtovnej jednotke, účtuje sa tento majetok v knihe zásob.

§ 19

Spôsoby oceňovania zásob

(1) Zásoby sa oceňujú podľa § 25 zákona. Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú všetky náklady
potrebné na ich obstaranie, napríklad preprava, provízia, clo a poistné. Zásoby vytvorené vlastnou
činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

(2) Zásoby nadobudnuté bezodplatne a nájdené prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty
vrátené z výroby alebo inej činnosti sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.

(3) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny, pričom ocenenie zásob sa v knihe zásob o tieto po-
ložky znižuje. Za zľavu z ceny zásob sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je prijatý
druh zásoby.
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(4) Vyskladnené zásoby sa oceňujú v cenách, v ktorých sa zásoby oceňujú na sklade podľa § 25
zákona.

(5) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotre-
by, účtuje sa materiál bez jeho zaúčtovania do knihy zásob.

§ 20

Obsahové vymedzenie knihy zásob

(1) V knihe zásob sa účtujú zásoby obstarané nákupom alebo bezodplatne, podľa jednotlivých
produktov alebo ich skupín, v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách s výnimkou zásob pod-
ľa § 19 ods. 5. Zásoby, ktoré boli poskytnuté ako dar alebo prijaté ako dar, sa v knihe zásob osobitne
vyznačia. V knihe zásob sa uvádza aj prijatá zľava z ceny k zásobám, ktoré v čase jej prijatia má úč-
tovná jednotka na sklade.

(2) Zásoby prijaté na sklad sa zapisujú do knihy zásob na základe dodacích listov, faktúr, prípad-
ne iných dokladov o prevzatí materiálu. Výdaj materiálu do spotreby sa zapisuje na základe výdajok.

(3) Ak sú zásoby materiálu uložené na viacerých miestach, uvádzajú sa v knihe zásob nielen pod-
ľa druhov, ale tiež podľa miesta uloženia. V knihe zásob sa zaznamenáva miesto uloženia zásob odo-
vzdaných účtovnou jednotkou na spracovanie inej účtovnej jednotke, požičané mimo účtovnej jednot-
ky alebo omylom zaslané inej účtovnej jednotke s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

Podrobnosti o postupoch účtovania
v osobitných účtovných prípadoch

§ 21

Účtovanie dotácií

(1) Priznanie dotácie sa účtuje v knihe pohľadávok na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. V deň
prijatia dotácie sa príjem peňažných prostriedkov účtuje v peňažnom denníku a zánik pohľadávky
voči poskytovateľovi dotácie sa účtuje v knihe pohľadávok. Zároveň sa táto skutočnosť účtuje ako
vznik záväzku v knihe záväzkov. Pri dotácii systémom predfinancovania sa vzniknutý oprávnený zá-
väzok voči dodávateľovi účtuje v knihe záväzkov. Po schválení žiadosti o predfinancovanie sa účtuje
vznik pohľadávky voči poskytovateľovi dotácie v knihe pohľadávok.

(2) Použitie dotácie sa účtuje ako výdavok a zároveň sa účtuje zánik záväzku.

(3) Na konci prvého obdobia prijatia dotácie sa zistí suma použitej dotácie. Suma nepoužitej dotá-
cie sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných prípadov ako nepeňažný výdavok a zníženie príjmu z do-
tácie podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu. V nasledujúcich účtovných obdobiach sa v sume použi-
tia dotácie účtuje nepeňažný príjem a príjem dotácie podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu.

(4) Ak sa dotácia použije na nákup dlhodobého majetku, vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa
dotácia vyčísli vo výške odpisov k príslušnému majetku. Ak sa dotácia použije na bežné výdavky, vo
výkaze o príjmoch a výdavkoch sa vyčísli vo výške použitej dotácie.

(5) Ak sa porušia ustanovené podmienky a vznikne povinnosť vrátiť peňažné prostriedky alebo platiť
penále za neoprávnené použitie dotácie, záväzok voči poskytovateľovi dotácie sa účtuje v knihe záväz-
kov a následne úhrada sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu.

(6) Dotácia systémom refundácie sa účtuje v knihe pohľadávok vo výške oprávnených výdavkov
účtovaných v peňažnom denníku. V deň prijatia dotácie sa príjem peňažných prostriedkov účtuje v pe-
ňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. d) desiateho bodu a zánik pohľadávky voči poskytovateľovi
dotácie sa účtuje v knihe pohľadávok.
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§ 22

Účtovanie podielu zaplatenej dane z príjmov

(1) O príjme peňažných prostriedkov z podielu zaplatenej dane z príjmov25) sa účtuje v peňažnom
denníku a zároveň sa táto skutočnosť účtuje v knihe záväzkov.

(2) Použitie podielu zaplatenej dane sa účtuje ako výdavok v peňažnom denníku podľa druhu vý-
davku a zároveň sa účtuje zánik záväzku v príslušnej výške v knihe záväzkov. Ak účtovná jednotka,
ktorou je prijímateľ, poskytne podiel zaplatenej dane inej právnickej osobe26), účtuje sa výdavok v pe-
ňažnom denníku v členení podľa § 9 ods. 12 písm. e) štvrtého bodu. Súčasne o použití podielu zapla-
tenej dane sa vedie prehľad podľa § 9 ods. 12 písm. f).

(3) Ak sa použije podiel zaplatenej dane na obstaranie dlhodobého majetku, účtuje sa zánik záväz-
ku v knihe záväzkov vo výške obstarávacej ceny dlhodobého majetku a ďalej sa postupuje podľa § 17.

(4) Ak sa porušia stanovené podmienky a vznikne povinnosť vrátiť peňažné prostriedky alebo pla-
tiť penále za neoprávnené použitie podielu zaplatenej dane, záväzok sa účtuje v knihe záväzkov
a následne úhrada sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 9 ods. 12 písm. e) ôsmeho bodu.

§ 23

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby trva-
nia nájmu27) tohto majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej
doby trvania finančného prenájmu; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena28), za ktorú na
konci dohodnutej doby trvania finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému
majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady
(nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými fi-
nančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizo-
vanými budúcimi výnosmi.

(2) V deň prevzatia majetku nájomcom sa účtuje v knihe záväzkov a v knihe dlhodobého majetku
nájomcu záväzok z finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu. Náklady súvisia-
ce s obstaraním predmetu finančného prenájmu sú súčasťou ocenenia majetku. Daň z pridanej hodno-
ty nie je súčasťou ocenenia majetku.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške
splatného finančného nákladu. V peňažnom denníku sa účtuje úhrada dohodnutej platby podľa § 9
ods. 12 písm. a) alebo písm. b), pričom výdavok vo výške finančného nákladu29) sa ďalej člení podľa
§ 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu. Uhradená časť prislúchajúca hodnote istiny sa ďalej nečlení podľa
§ 9 ods. 12 písm. e) a nezahŕňa sa do celkových výdavkov vo výkaze o príjmoch a výdavkoch.
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25) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26) § 50 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27) § 2 písm. s) druhý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28) § 2 písm. s) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29) § 19 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.



(4) Ak je ocenenie majetku v cudzej mene, prepočíta sa ocenenie majetku, ako aj ocenenie záväz-
ku z istiny v účtovníctve nájomcu na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu
prevzatia majetku nájomcom. V deň splatnosti dohodnutých platieb v cudzej mene sa v knihe záväz-
kov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu, prepočítaný referenčným kur-
zom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu splatnosti. V peňažnom denníku sa zaúčtuje úhrada do-
hodnutej platby v eurách, ktorá sa ocení kurzom príslušnej banky, ak má účtovná jednotka účet vede-
ný v eurách alebo referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu úhrady, ak má účtovná
jednotka účet vedený v cudzej mene. Kurzové rozdiely vznikajúce pri jednotlivých splátkach sa účtujú
v rámci uzávierkových účtovných prípadov.

(5) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného pre-
nájmu sa účtuje vyradenie majetku v zostatkovej cene v knihe dlhodobého majetku. V knihe záväzkov
nájomcu sa účtuje zánik zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu. Prípadné finančné vy-
sporiadanie nájomcu s prenajímateľom sa účtuje v peňažnom denníku nájomcu.

(6) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 16.

§ 24

Účtovanie dane z pridanej hodnoty

(1) V knihe pohľadávok a v knihe záväzkov účtovnej jednotky, ktorá je platiteľom dane z pridanej
hodnoty, sa účtujú pohľadávky a záväzky z dôvodu uplatňovania dane z pridanej hodnoty. V knihe
záväzkov sa účtuje vzniknutá daňová povinnosť dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie,
v knihe pohľadávok sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Zúčtovaním jednotlivých
pohľadávok a záväzkov dane z pridanej hodnoty sa za zdaňovacie obdobie vyjadrí výsledný vzťah
voči správcovi dane z pridanej hodnoty.

(2) Pri prijatí služby alebo pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu30),
pri ktorých nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitné-
ho predpisu31), je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny.

(3) V knihe záväzkov účtovnej jednotky, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodno-
ty pred nadobudnutím tovaru z iného členského štátu alebo pred prijatím služby od zahraničnej osoby
z iného členského štátu32), sa v deň vzniku daňovej povinnosti účtuje jej daňová povinnosť.

(4) Rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty33) v jednotlivých zdaňovacích
obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty34) vypočítanou po skončení účtovného
obdobia sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných prípadov podľa

a) § 9 ods. 12 písm. e) piateho bodu, ak ide o zvýšenie daňovej povinnosti,

b) § 9 ods. 12 písm. d) 15. bodu, ak ide o zníženie daňovej povinnosti.

(5) Pri účtovaní dane z pridanej hodnoty v peňažnom denníku pri čiastočnej úhrade záväzku ale-
bo čiastočnom inkase pohľadávky sa postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
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30) § 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

31) § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

32) § 7 a 7a zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) § 50 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 593/2007 Z. z.

34) § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 523/2005 Z. z.



§ 25

Účtovná závierka

(1) Účtovná závierka sa zostavuje podľa § 17 zákona.

(2) Údaje z účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

(3) Na predkladanie účtovnej závierky sa vzťahujú osobitné predpisy35) a v dvoch vyhotoveniach
sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní
k dani z príjmov, pokiaľ má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie.

(4) Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch sa uvádzajú jednotlivé položky príjmov a výdavkov v čle-
není podľa druhov za nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť v celých eurách.

(5) Vo výkaze o majetku a záväzkoch sa uvádzajú jednotlivé položky majetku a záväzkov v člene-
ní za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v celých eurách.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 26

(1) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2010 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2) Účtovná závierka podľa tohto opatrenia sa zostavuje po prvýkrát za rok 2011, ak v odseku 4
nie je ustanovené inak.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postu-
puje podľa tohto opatrenia od účtovného obdobia, ktoré začína najskôr 1. januárom 2011.

(4) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postu-
puje pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto opatrenia po prvýkrát v roku 2012.

§ 27

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označo-
vaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, kto-
ré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.) v znení opatre-
nia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74 (oznámenie č. 688/2004 Z. z.), opatrenia z 28. no-
vembra 2007 č. MF/24764/2007-74 (oznámenie č. 598/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/24487/2008-74 (oznámenie č. 501/2008 Z. z.) a opatrenia z 12. marca 2009
č. MF/10296/2009-74 (oznámenie č. 103/2009 Z. z.).

§ 28

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Referent: Ing. Šalkovičova, tel.: 02/59 58 34 79
Ing. Vršková tel.: 02/59 58 34 79
Odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

35) Napríklad § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v zne-
ní neskorších predpisov.



Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24975/2010-74

VZOR

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

k . . . . . . . . . . . . . . . . .   20....

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

Účtovná závierka:

riadna

mimoriadna

priebežná

IČO

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Výkaz Uč NO 1-01



PRÍJMY Č. r. Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná
činnosť

a b 1 2

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa 01

Z majetku 02

Z darov a príspevkov 03 x

Z členských príspevkov 04

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 05 x

Z verejných zbierok 06

Z úverová pôžičiek 07 x

Z dedičstva 08 x

Z organizovania podujatí 09

Z dotácií 10

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky 11

Z predaja majetku 12

Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov 13

Fond prevádzky, údržby a opráv 14

Ostatné 15

Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15) 16

VÝDAVKY Č. r. Nezdaňovaná
činnosť Zdaňovaná činnosť

a b 3 4

Zásoby 17

Služby 18

Mzdy, poistné a príspevky 19

Dary a príspevky iným subjektom 20

Prevádzková réžia 21

Splátky úverov a pôžičiek 22

Sociálny fond 23

Ostatné 24

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24) 25

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 – r. 25) 26

Daň z príjmov 27

12/2010 425FINANČNÝ SPRAVODAJCA



Vysvetlivky

Príjmy

1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného denníka v čle-
není podľa § 9 ods. 12 písm. d).

2. V riadku 2 sa uvádzajú najmä príjmy z nájmu, úroky z peňažných vkladov a výnosy z cenných pa-
pierov; ak tieto príjmy podliehajú zdaňovaniu, vykazujú sa v stĺpci 2.

3. V riadku 5 sa uvádzajú príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu25).

4. V riadku 14 sa uvádzajú údaje len účtovnej jednotky, ktorá je spoločenstvom vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov5).

Výdavky

1. Údaje v jednotlivých riadkoch výkazu sa uvádzajú z príslušných stĺpcov peňažného denníka v čle-
není podľa § 9 ods. 12 písm. e).

2. V riadku 19 sa uvádzajú aj preddavky na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti podľa toho, či
ide o zdaňovanú činnosť alebo nezdaňovanú činnosť.

3. V riadku 20 sa uvádzajú dary a príspevky iným právnickým osobám a fyzickým osobám.

4. V riadku 24 sa uvádzajú ostatné výdavky s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vykazuje v riadku 27.

5. V riadku 26 sa uvádza výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za účtovné obdobie pred zdane-
ním.

6. V riadku 27 stĺpci 4 sa uvádza uhradená daň z príjmov vrátane dane vyberanej zrážkou36).
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36) § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.



Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/24975/2010-74

VZOR

Výkaz o majetku a záväzkoch

k . . . . . . . . . . . . . . . . .   20....

mesiac rok mesiac rok

za obdobie od do

Účtovná závierka:

riadna

mimoriadna

priebežná

IČO

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavená dňa: Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Výkaz Uč NO 2-01



MAJETOK Č. r. Účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 1 2

Dlhodobý nehmotný majetok 01

Dlhodobý hmotný majetok 02

Dlhodobý finančný majetok 03

Zásoby 04

Pohľadávky 05

Peniaze 06

Ceniny 07

Priebežné položky (+/-) 08

Bankové účty 09

Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý
finančný majetok 10

Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10) 11

ZÁVÄZKY Č. r. Účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a b 3 4

Záväzky 12

z toho: sociálny fond 13

fond prevádzky, údržby a opráv 14

Úvery a pôžičky 15

Záväzky celkom (súčet r. 12 a r. 15) 16

Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 – r. 16) 17
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Vysvetlivky

Majetok

1. V riadkoch 1 a 2 sa uvádzajú údaje z knihy dlhodobého majetku v zostatkových cenách, pri dlho-
dobom majetku v obstarávaní sa vykazuje v obstarávacej cene zaúčtovanej ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.

2. V riadkoch 3 a 10 sa uvádzajú údaje z knihy finančného majetku.

3. V riadku 4 sa uvádzajú údaje z knihy zásob.

4. V riadku 5 sa uvádza údaj o zostatku z knihy pohľadávok.

5. V riadku 6 sa uvádza údaj o zostatku z pokladničnej knihy.

6. V riadku 7 sa uvádzajú údaje z knihy cenín.

7. V riadku 8 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka. Ak je zostatok priebežných
položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v stĺpci príjem,
uvedie sa do výkazu so znamienkom „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v stĺpci výdavok, uvedie sa do výkazu so zna-
mienkom „-“.

8. V riadku 9 sa uvádzajú údaje z príslušného stĺpca peňažného denníka.

Záväzky

1. V riadku 13 sa uvádza konečný zostatok z knihy sociálneho fondu.

2. V riadku 14 sa uvádza konečný zostatok z knihy fondu prevádzky, údržby a opráv.
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55

Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. decembra 2010
č. MF/25947/2010-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,

označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu
údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov

účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuál-
nej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre
podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení
opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia
z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z. ), opatrenia zo
14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. de-
cembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra
2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa za slovo „účty“ vkladá číslo „316,“.

2. V § 2a sa na začiatok vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky na účely zistenia základu dane účtovnej jed-
notky v konkurze alebo v likvidácii sa údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
nevykazujú.“.

Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.

3. V § 3 ods. 2 sa za slová „predchádzajúce účtovné obdobie“ vkladajú slová „v celých eurách“.

4. Za § 4bb sa vkladá § 4bc, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4bc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za úč-
tovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2011.

(2) Pri zostavovaní prvej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí
po 1. januári 2011, sa na účely vykazovania v stĺpcoch 3 a 5 súvahy zostatky súvahových účtov
preradia podľa položiek súvahy.“.

5. V § 4c sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné
akty“.
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6. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:

„§ 5b

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 6. novembra 1995
č. 65/436/1995, ktorým sa ustanovuje účtovným jednotkám povinnosť predkladať prehľad vy-
braných ukazovateľov o hospodárení s obecným bytovým fondom (oznámenie č. 272 /1995
Z. z.).“.

7. Znenie príloh 1, 1a, 2 a 2a sa nahrádza znením uvedeným v prílohách 1 až 4 tohto opatrenia.

8. V prílohe č. 3 sa časť C. dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú úč-
tovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jed-
notky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov1ca), do
ktorej je zahrnovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných
jednotiek.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ca znie:

„1ca) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplat-
ňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29;
Ú. v. ES L 243, 11.9. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 297/2008 z 11. marca 2008, (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008), Nariadenie Komisie (ES)
č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy
(Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení.“.

9. V prílohe č. 3 časti E. písm. c) jedenásty bod znie:

„11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,“.

10. V prílohe č. 3 časti F. písmeno q) znie:

„q) zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na

1. všeobecné údaje, pričom sa uvádza

1a. hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby
nehnuteľnosti určenej na predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná
vo výnosoch,

1b. metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnos-
ti určenej na predaj vykázaných v bežnom účtovnom období,

1c. metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby ne-
hnuteľnosti určenej na predaj,

1d. opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť urče-
nú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza
k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jed-
notlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:

1da. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlast-
níctve objednávateľa,
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1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia
peňažných prostriedkov,

1dc. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva ob-
jednávateľovi,

1dd. zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a
nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti,

2. údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, kto-
ré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza

2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázané
straty ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

2b. suma prijatých preddavkov,

2c. suma zadržanej platby,“.

11. V prílohe č. 3 sa časť H. dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, pričom osobitne sa
uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou, ktorú účtovná jednotka vy-
konáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá
vplýva na schopnosť účtovnej jednotky generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňaž-
ných prostriedkov v budúcnosti, napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja fi-
nančného majetku.“.

12. V prílohe č. 3 časti I. písmeno e) znie:

„e) opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo
audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej úč-
tovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služ-
by poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.“.

13. V prílohe č. 3 časti L. písmene a) sa odkaz 1 nahrádza odkazom 1cb.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1cb znie:

„1cb) Napríklad § 408a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

14. V prílohe č. 3 časti O. písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“.

15. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k opatreniu č. 4455/2003-92

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých
typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
17/zv. 1) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
17/ zv. 1), smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
17/ zv. 1), smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
17/zv. 1), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
17/zv. 1), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
17/zv. 1), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1),
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vy-
danie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mi-
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moriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES
zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/49/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných
vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podni-
koch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).

3. Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných zá-
vierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
17/zv. 1) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra
2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006) a smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010 okrem čl. I bodov 1 až 7 a bodov 9 až
15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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Číslo faxu
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. . 2 0
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Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
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2 0do

Daňové identifikačné číslo

IČO
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Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v11_2

SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 030
+ r. 061

002

001

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

003

004

0052.

006

007

008

009

010

011

012

013

014

Netto 3

Neobežný majetok
r. 003 + r. 011
+ r. 021

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 004 až
r. 010)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - 093

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - 095A

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 012 až
r. 020)

Pozemky
(031) - 092A

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

DIČ

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3
1

MF SR č. 25947/1/2010

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.
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Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v11_3

016

015

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - 094

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - 095A

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 022 až
r. 029)

Ostatné dlhodobé
cenné papiere a
podiely
(063, 065) - 096A

Pôžičky účtovnej
jednotke
v konsolidovanom
celku
(066A) - 096A

Ostatný dlhodobý
finančný majetok
(067A, 069, 06XA)
- 096A

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely v
dcérskej účtovnej
jednotke
(061) - 096A

Podielové cenné
papiere a podiely
v spoločnosti s
podstatn m vplyvom
(062) - 096A

ý

DIČ

Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
(066A, 067A, 06XA)
- 096A

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3
1

MF SR č. 25947/1/2010

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - 096A

7.
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Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v11_4

030

029

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - 095A

Obežný majetok
r. 031 + r. 038
+ r. 046 + r. 055

Zásoby
súčet (r. 032 až
r. 037)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončen
v roba a polotovary
vlastnej v roby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

á
ý

ý

Výrobky
(123) - 194

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - 391A

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 039 až
r. 045)

Pohľadávky z
obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)
- 391A

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - 195

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

DIČ

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3
1

MF SR č. 25947/1/2010

3.
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A

Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

4.
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Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v11_5

DIČ

044

043

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - 391A

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A, 378A) - 391A

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 047 až
r. 054)

Pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
391A

Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A

Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - 391A

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A,378A) - 391A

6.

B.III.

B.III.1.

5.

6.

2.

3.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) - 391A

Sociálne poistenie
(336) - 391A

7.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3
1

MF SR č. 25947/1/2010

7.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

8.

Finančné účty
súčet (r. 056 až
r. 060)

B.IV.

Peniaze
(211, 213, 21X)

B.IV.1.



DIČ
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Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v11_6

058

057

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

059

060

061

062

063

064

Účty v bankách
(221A, 22X +/- 261)

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
22XA

Krátkodobý finančný
majetok
(251, 253, 256, 257,
25X) - /291, 29X/

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - 291

Časové rozlíšenie
súčet (r. 062 až
r. 065)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

2.

3.

4.

5.

C.

C.1.

2.

065

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3
1

MF SR č. 25947/1/2010

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Bežné účtovné obdobie

4

STRANA PASÍV

b

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 067 + r. 088 + r. 121

066

Vlastné imanie
r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087

A. 067

068Základné imanie súčet (r. 069 až 072)A.I.

069Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.
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Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v11_7

DIČ

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

075

Kapitálové fondy sú et (r. 07 a 0 )č 4 ž 79

Emisné á io (412)ž

076

Ostatné kapitálové fondy (413)

077

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov (417, 418)

078

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov (+/- 414)

079

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

080

Oce ovacie rozdiely z precenenia
pri splynutí a rozdelení (+/- 416)

ň
zlúčení,

081

Fondy zo zisku sú et (r. 0 a r. 08 )č 81 ž 3

082

Zákonný rezervný fond (421)

083

Nedelite ný fond (422)ľ

084

Štatutárne fondy a ostatné fondy
(423, 427, 42X)

085

086

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

087

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

088

089

090

091

092

093

2.

A.II.

3.

A.II.1.

4.

5.

6.

2.

A.III.

3.

A.III.1.

2.

A.IV.

A.IV.1.

A.V.

B.

B.I.

3.

4.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 085 + r. 086

Výsledok hospodárenia za ú tovné
obdobie /+-/ r. 001 - (r. 0
+ r. 07 + r. 08 + r. 08 + r. 0 + r. 1 )

č
68

3 0 4 88 21
po zdanení

Záväzky
r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118

Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)

Rezervy zákonné dlhodobé (451A)

Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

Ostatné krátkodobé rezervy
(323A, 32X, 459A, 45XA)

2. Rezervy zákonné krátkodobé
(323A, 451A)

094

095Dlhodobé záväzky z obchodného styku
(321A, 479A)

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

2.

3.

B.II.1.

097

070

096

B.II. Dlhodobé záväzky
súčet (r. 095 až r. 105)

MF SR č. 25947/1/2010

Čistá hodnota zákazky (316A)

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
(/-/252)

2.

073

Zmena základného imania +/- 4193.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

074

4. 072

071
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Súvaha Úč POD 1 - 01

UVPOD1v11_8

DIČ

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Ostatné dlhodobé záväzky
(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)

Odložený daňový záväzok (481A)

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 107 až r. 116)

Záväzky z obchodného styku (321, 322,
324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

Záväzky vo i a
(361A, 471A)

č dcérskej účtovnej jednotke
materskej účtovnej jednotke

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Záväzky vo i spolo níkom a zdru eniu
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

č č ž

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia
(336, 479A)

Da ové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

ň

Ostatné záväzky
(372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)

Bankové úvery
r. 119 + r. 120

Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Časové rozlíšenie
súčet (r. 122 až r. 125)

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

7.

8.

9.

10.

2.

3.

B.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B.III.

2.

B.V.1.

B.V.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Krátkodobé finančné v pomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

ýB.IV.

122

123

124Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

125Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

098

MF SR č. 25947/1/2010

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jed-
notke a materskej účtovnej jednotke (471A)4.

100

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci
konsolidovaného celku (471A)

5.

101

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)6.

102

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

11.

103

099



Vysvetlivky k súvahe

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy vyjadruje účet doplnený do účtového rozvr-
hu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (–) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2.

4. Suma položky súvahy v riadku 001 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume položky súvahy v riadku 066
v stĺpcoch 4 a 5.

5. Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

6. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom ob-
dobí účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

7. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

8. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

442 12/2010FINANČNÝ SPRAVODAJCA



Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

SÚVAHA

Strana 1

Súvaha Úč POD 1 - 04

Daňové identifikačné číslo

IČO

UVPOD104v11_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

. .
SK NACE

priebežnej účtovnej závierky

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Deň

. . 2 0k (v celých eurách)

MF SR č. 25947/2/2010

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25947/2010-74Príloha č. 1a k opatreniu č. 4455/2003-92
V Z O R
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DIČ

MF SR č. 25947/2/2010

Súvaha Úč POD 1 - 04

UVPOD104v11_2

SPOLU MAJETOK
r. 002 + r. 030
+ r. 061

002

001

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

003

004

0052.

006

007

008

009

010

011

012

013

014

Netto 3

Neobežný majetok
r. 003 + r. 011
+ r. 021

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 004 až
r. 010)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - 093

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - 095A

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 012 až
r. 020)

Pozemky
(031) - 092A

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.



Strana 3

DIČ

MF SR č. 25947/2/2010

Súvaha Úč POD 1 - 04

UVPOD104v11_3

016

015

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - 094

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - 095A

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 022 až
r. 029)

Ostatné dlhodobé
cenné papiere a
podiely
(063, 065) - 096A

Pôžičky účtovnej
jednotke
v konsolidovanom
celku
(066A) - 096A

Ostatný dlhodobý
finančný majetok
(067A, 069, 06XA)
- 096A

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely v
dcérskej účtovnej
jednotke
(061) - 096A

Podielové cenné
papiere a podiely
v spoločnosti s
podstatn m vplyvom
(062) - 096A

ý

Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
(066A, 067A, 06XA)
- 096A

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3
1

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - 096A

7.
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DIČ

MF SR č. 25947/2/2010

Súvaha Úč POD 1 - 04

UVPOD104v11_4

030

029

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - 095A

Obežný majetok
r. 031 + r. 038
+ r. 046 + r. 055

Zásoby
súčet (r. 032 až
r. 037)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončen
v roba a polotovary
vlastnej v roby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

á
ý

ý

Výrobky
(123) - 194

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - 391A

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 039 až
r. 045)

Pohľadávky z
obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA)
- 391A

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - 195

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3
1

3.
Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A

Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

4.
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DIČ

MF SR č. 25947/2/2010

Súvaha Úč POD 1 - 04

UVPOD104v11_5

044

043

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - 391A

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A, 378A) - 391A

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 047 až
r. 054)

Pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
391A

Pohľadávky voči
dcérskej účtovnej
jednotke a materskej
účtovnej jednotke
(351A) - 391A

Ostatné pohľadávky
v rámci
konsolidovaného
celku
(351A) - 391A

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - 391A

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
373A, 374A, 375A,
376A,378A) - 391A

6.

B.III.

B.III.1.

5.

6.

2.

3.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA, 398A) - 391A

Sociálne poistenie
(336) - 391A

7.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3
1

7.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

8.

Finančné účty
súčet (r. 056 až
r. 060)

B.IV.

Peniaze
(211, 213, 21X)

B.IV.1.



DIČ

Strana 6MF SR č. 25947/2/2010

Súvaha Úč POD 1 - 04

UVPOD104v11_6

058

057

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

059

060

061

062

063

064

Účty v bankách
(221A, 22X +/- 261)

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
22XA

Krátkodobý finančný
majetok
(251, 253, 256, 257,
25X) - /291, 29X/

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - 291

Časové rozlíšenie
súčet (r. 062 až
r. 065)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

2.

3.

4.

5.

C.

C.1.

2.

065

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto 2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto 3
1

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Bežné účtovné obdobie

4

STRANA PASÍV

b

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 067 + r. 088 + r. 121

066

Vlastné imanie
r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087

A. 067

068Základné imanie súčet (r. 069 až 072)A.I.

069Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.
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DIČ

MF SR č. 25947/2/2010

Súvaha Úč POD 1 - 04

UVPOD104v11_7

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

075

Kapitálové fondy sú et (r. 07 a 0 )č 4 ž 79

Emisné á io (412)ž

076

Ostatné kapitálové fondy (413)

077

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov (417, 418)

078

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov (+/- 414)

079

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/- 415)

080

Oce ovacie rozdiely z precenenia
pri splynutí a rozdelení (+/- 416)

ň
zlúčení,

081

Fondy zo zisku sú et (r. 0 a r. 08 )č 81 ž 3

082

Zákonný rezervný fond (421)

083

Nedelite ný fond (422)ľ

084

Štatutárne fondy a ostatné fondy
(423, 427, 42X)

085

086

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

087

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

088

089

090

091

092

093

2.

A.II.

3.

A.II.1.

4.

5.

6.

2.

A.III.

3.

A.III.1.

2.

A.IV.

A.IV.1.

A.V.

B.

B.I.

3.

4.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 085 + r. 086

Výsledok hospodárenia za ú tovné
obdobie /+-/ r. 001 - (r. 0
+ r. 07 + r. 08 + r. 08 + r. 0 + r. 1 )

č
68

3 0 4 88 21
po zdanení

Záväzky
r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118

Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)

Rezervy zákonné dlhodobé (451A)

Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)

Ostatné krátkodobé rezervy
(323A, 32X, 459A, 45XA)

2. Rezervy zákonné krátkodobé
(323A, 451A)

094

095Dlhodobé záväzky z obchodného styku
(321A, 479A)

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)

2.

3.

B.II.1.

097

070

096

B.II. Dlhodobé záväzky
súčet (r. 095 až r. 105)

Čistá hodnota zákazky (316A)

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
(/-/252)

2.

073

Zmena základného imania +/- 4193.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

074

4. 072

071
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DIČ

MF SR č. 25947/2/2010

Súvaha Úč POD 1 - 04

UVPOD104v11_8

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Ostatné dlhodobé záväzky
(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)

Odložený daňový záväzok (481A)

Krátkodobé záväzky
súčet (r. 107 až r. 116)

Záväzky z obchodného styku (321, 322,
324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)

Nevyfakturované dodávky (326, 476A)

Záväzky vo i a
(361A, 471A)

č dcérskej účtovnej jednotke
materskej účtovnej jednotke

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného
celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Záväzky vo i spolo níkom a zdru eniu
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

č č ž

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia
(336, 479A)

Da ové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

ň

Ostatné záväzky
(372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)

Bankové úvery
r. 119 + r. 120

Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Časové rozlíšenie
súčet (r. 122 až r. 125)

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

7.

8.

9.

10.

2.

3.

B.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B.III.

2.

B.V.1.

B.V.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Krátkodobé finančné v pomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

ýB.IV.

122

123

124Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

125Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

098

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jed-
notke a materskej účtovnej jednotke (471A)4.

100

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci
konsolidovaného celku (471A)

5.

101

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)6.

102

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

11.

103

099



Vysvetlivky k súvahe priebežnej účtovnej závierky

1. Písmeno „X“ v označení účtu uvedené v riadku súvahy priebežnej účtovnej závierky vyjadruje účet
doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky.

2. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.

3. Za znamienkom mínus (–) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 časti 2.

4. Suma položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 001 v stĺpcoch 2 a 3 sa rovná sume
položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 066 v stĺpcoch 4 a 5.

5. Pri priebežnej účtovnej závierke v úplnej štruktúre sa v súvahe vykazujú všetky položky, ktoré majú
v účtovníctve účtovnej jednotky obsahovú náplň.

6. Pri priebežnej účtovnej závierke v skrátenej štruktúre sa v súvahe vykazujú súhrnné položky a sú-
hrnné údaje nižšieho radu, ktoré sú v súvahe označené veľkými písmenami, ku ktorým je priradená
rímska číslica.

7. Položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bez-
prostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

8. V stĺpcoch 3 a 5 súvahy priebežnej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne
predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú
žiadne údaje.

9. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

10. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z. , ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
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Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01
ZISKOV A STRÁT

UVPOD2v09_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavený dňa:

. . 2 0

mimoriadna

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

schválená

zostavená

Účtovná závierka

Schválený dňa:

. . 2 0

2 0do

Daňové identifikačné číslo

IČO

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

MF SR č. 24219/3/2008/1

. . 2 0k (v celých eurách)

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25947/2010-74Príloha č. 2 k opatreniu č. 4455/2003-92
V Z O R
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bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 505A, 507)

04

Obchodná marža r. 01 - r. 02

05

Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07

06

Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

Výrobná spotreba r. 09 + r. 10

10

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,
505A)

11

Služby (účtová skupina 51)

12

Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08

13

Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)

14

Mzdové náklady (521, 522)

15

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

16

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

17

Sociálne náklady (527, 528)

18

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

19Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu (641, 642)

20

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, 553)

21

22

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

23

24

25

26

27

A.

2.

+

3.

II.

2.

B.

02

F.

01I.

II.1.

B.1.

+

2.

C.

C.1.

3.

4.

D.

E.

III.

IV.

H.

V.

I.

VI.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

UVPOD2v09_2

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
(-)(697)

Prevod nákladov na hospodársku
činnosť (-)(597)

*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19
- r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

DIČ

G. Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek
k pohľadávkam (+/-547)

ý

MF SR č. 24219/3/2008/1
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Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32

Výnosy z cenných papierov a podielov
v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)

Výnosy z ostatného dlhodobého
finančného majetku (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

Výnosové úroky (662)

Nákladové úroky (562)

Kurzové zisky (663)

Kurzové straty (563)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

Prevod finančných výnosov (-) (698)

Prevod finančných nákladov (-) (598)

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34
+ r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40
- r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)

Daň z príjmov z bežnej činnosti
r. 49 + r. 50

- splatná (591, 595)

2.

VII.1.

3.

VIII.

IX.

K.

X.

L.

XI.

N.

XII.

O.

P.

XIII.

*

R.

S.

S.1.

Text

b

Ozna-
čenie

a

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

UVPOD2v09_3

VII.

- odložená (+/- 592)

Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti po zdanen r. 47 - r. 48í

Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)

Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)

**

XIV.

2.

T.

DIČ

Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek
k finančnému majetku +/- 565

ýM.

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Predané cenné papiere a podiely (561)J.

Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanen m r. 26 + r. 46í

**

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti pred zdanen m r. 52 - r. 53í

*

MF SR č. 24219/3/2008/1
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Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

V.

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

UVPOD2v09_4

DIČ

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti po zdanen r. 54 - r. 55í

*

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanen m (+/-) [r. 47 + r. 54]í

57

***

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
r. 56 + r. 57

- splatná (593)U.1.

U.

- odlo ená (+/ 594)ž -2.

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanen
(+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]

í***

60

58

59

61

MF SR č. 24219/3/2008/1



Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický
účet.

2. Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 61 v stĺpcoch 1 a 2 sa rovná sume položky súvahy
v riadku 087 v stĺpcoch 4 a 5.

3. Položky výkazu ziskov a strát na riadkoch 24, 25, 44 a 45 sa vykazujú s kladným znamienkom.

4. Položky výkazu ziskov a strát v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne pred-
chádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

5. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtov-
nom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

6. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

7. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z. , ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

456 12/2010FINANČNÝ SPRAVODAJCA
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Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04
ZISKOV A STRÁT

UVPOD204v09_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

MF SR č. 24219/4/2008/1

priebežnej účtovnej závierky

Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavený dňa:

. . 2 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

Daňové identifikačné číslo

IČO

. .
SK NACE

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Deň

. . 2 0k (v celých eurách)

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25947/2010-74Príloha č. 2a k opatreniu č. 4455/2003-92
V Z O R
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Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

UVPOD204v09_2

DIČ

bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Text

b

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a
1

vykazované obdobie - časť 1
kumulatívne - časť 2

2
vykazované obdobie - časť 1

kumulatívne - časť 2

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

02

01Tržby z predaja tovaru (604, 607)

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 505A, 507)

Obchodná marža r. 01 - r. 02

Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07

Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602, 606)

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61)

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

Výrobná spotreba r. 09 + r. 10

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503, 505A)

Služby (účtová skupina 51)

Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08

Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)

A.

2.

+

3.

II.

2.

B.

I.

II.1.

B.1.

+

C.

C.1. Mzdové náklady (521, 522)

MF SR č. 24219/4/2008/1



Strana 3

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

UVPOD204v09_3

DIČ

bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Text

b

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a
1

vykazované obdobie - časť 1
kumulatívne - časť 2

2
vykazované obdobie - časť 1

kumulatívne - časť 2

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

Sociálne náklady (527, 528)

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

Tržby z predaja dlhodobého majetku a
materiálu (641, 642)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, 553)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
(-)(697)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19
- r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)

Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek
k pohľadávkam (+/-547)

ý

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

Prevod nákladov na hospodársku
činnosť (-)(597)

F.

2.

3.

4.

D.

E.

III.

IV.

H.

V.

I.

*

G.

MF SR č. 24219/4/2008/1
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Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

UVPOD204v09_4

DIČ

bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Text

b

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a
1

vykazované obdobie - časť 1
kumulatívne - časť 2

2
vykazované obdobie - časť 1

kumulatívne - časť 2

27Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

VI.

30

31

32

33

34

35

36

38

39

29

28

37

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
r. 30 + r. 31 + r. 32

Výnosy z cenných papierov a podielov
v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti
s podstatným vplyvom (665A)

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných
papierov a podielov (665A)

Výnosy z ostatného dlhodobého
finančného majetku (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

Výnosové úroky (662)

Nákladové úroky (562)

Tvorba a zúčtovanie opravn ch položiek
k finančnému majetku +/- 565

ý

Predané cenné papiere a podiely (561)

2.

VII.1.

3.

VIII.

IX.

K.

X.

L.

N.

VII.

M.

J.

MF SR č. 24219/4/2008/1
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Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

UVPOD204v09_5

DIČ

bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Text

b

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a
1

vykazované obdobie - časť 1
kumulatívne - časť 2

2
vykazované obdobie - časť 1

kumulatívne - časť 2

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Kurzové zisky (663)

Kurzové straty (563)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Prevod finančných výnosov (-) (698)

Prevod finančných nákladov (-) (598)

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti
r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35
- r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41
+ r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)

- splatná (591, 595)

- odložená (+/- 592)

Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti po zdanen r. 47 - r. 48í

Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)

Výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti pred zdanen m r. 26 + r. 46í

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

Daň z príjmov z bežnej činnosti
r. 49 + r. 50

XI.

XII.

O.

P.

XIII.

*

R.

S.

S.1.

**

XIV.

2.

**

MF SR č. 24219/4/2008/1
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Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 04

UVPOD204v09_6

DIČ

bežné účtovné obdobie
bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie
Text

b

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a
1

vykazované obdobie - časť 1
kumulatívne - časť 2

2
vykazované obdobie - časť 1

kumulatívne - časť 2

53

54

Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti pred zdanen m r. 52 - r. 53í

T.

*

V.

*

***

U.1.

U.

- odlo ená (+/ 594)ž -2.

***

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej
činnosti po zdanen r. 54 - r. 55í

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanen m (+/-) [r. 47 + r. 54]í

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
r. 56 + r. 57

- splatná (593)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanen
(+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]

í

56

55

57

60

58

59

61
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Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky účet označený písmenom „A“ za
číslom účtu, ide o analytický účet.

2. Suma položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v riadku 61 v stĺpci 1 časti 2 sa
rovná sume položky súvahy priebežnej účtovnej závierky v riadku 087 v stĺpci 4.

3. Položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky na riadkoch 24, 25, 44 a 45 sa vyka-
zujú s kladným znamienkom.

4. Pri priebežnej účtovnej závierke v úplnej štruktúre sa vo výkaze ziskov a strát vykazujú všetky po-
ložky, ktoré majú v účtovníctve účtovnej jednotky obsahovú náplň.

5. Pri priebežnej účtovnej závierke v skrátenej štruktúre sa výkaz ziskov a strát zostavuje v úplnej
štruktúre.

6. Položky výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v nulovej hodnote za bežné účtovné
obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

7. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá v bezpros-
tredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa ne-
vykazujú žiadne údaje.

8. Sumy položiek výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky v stĺpci 1 časti 2 a v stĺpci 2 časti
2 sa nevykazujú, ak vykazovaná časť účtovného obdobia je totožná s obdobím od začiatku účtov-
ného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.

9. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

10. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007
Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
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56

Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. decembra 2010
č. MF/25822/2010-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002 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

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia
z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novem-
bra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra
2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006
č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007
č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009
č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č. 104/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009
č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.) a opatrenia zo 16. júna 2010
č. MF/15653/2010-74 (oznámenie č. 295/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 odsek 11 znie:

„(11) Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill alebo záporný goodwill pri jeho
prvotnom zaúčtovaní. Účtovanie o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel ku goodwillu
alebo zápornému goodwillu, ktorý vznikol po jeho prvotnom zaúčtovaní, napríklad z dôvodu rôz-
nych daňových odpisov a účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní goodwillu alebo záporné-
ho goodwillu nevznikol dočasný rozdiel.“.

2. V § 10 ods. 16 štvrtej vete sa vypúšťajú slová „415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín,“.

3. V § 10 ods. 16 sa konci pripája táto veta:

„Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok vznikajúci pri kúpe podni-
ku alebo časti podniku u kupujúceho sa účtuje so súvzťažným zápisom na účet 015 - Goodwill.“.

4. V § 10 ods.18 sa na konci pripája táto veta:

„Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok vzniknutý v predchádzajú-
cich účtovných obdobiach, v ktorých by sa účtoval s vplyvom na výsledok hospodárenia, sa k pr-
vému dňu účtovného obdobia, v ktorom sa účtuje prvýkrát o odloženej dani podľa odseku 5, účtu-
je na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo 429 - Ne-
uhradená strata minulých rokov so súvzťažným zápisom na účet 481 – Odložený daňový závä-
zok a odložená daňová pohľadávka.“.
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5. § 10 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20) K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku
a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri pr-
votnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá
tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde
o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa
vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení,
splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočas-
nému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v na-
sledujúcich účtovných obdobiach.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskor-
ších predpisov.“.

7. § 19 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Rezerva na stratu zo zákazkovej výroby podľa § 30 sa účtuje na ťarchu osobitne vytvo-
reného analytického účtu k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť so súvzťažným
zápisom v prospech účtu 316 – Čistá hodnota zákazky. Zrušenie rezervy na stratu zo zákazkovej
výroby sa účtuje na ťarchu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v prospech
účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.“.

8. § 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30

Účtovanie zákazkovej výroby

(1) Na účely účtovania zákazkovej výroby u zhotoviteľa sa rozumie

a) zákazkovou výrobou zákazka vznikajúca na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a objedná-
vateľom osobitne dohodnutá na zhotovenie majetku alebo kombinácie majetkov, ktoré spolu
súvisia alebo sú navzájom závislé vzhľadom na ich dizajn, technológiu, funkciu, účel alebo
použitie, pri ktorej objednávateľ určuje hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-sta-
vebné riešenie, a preto nejde o štandardizovanú výrobu; zákazkovou výrobou sa okrem zho-
tovenia majetku alebo kombinácie majetkov rozumie aj

1. zmluva na poskytovanie služieb, ktoré priamo súvisia so zhotovením majetku alebo kom-
binácie majetkov, napríklad služby manažérov projektu alebo architektov,

2. zmluva na likvidáciu majetku, obnovu prostredia alebo rekultiváciu životného prostredia
po likvidácii majetku, ku ktorému sa táto likvidácia, obnova alebo rekultivácia viaže,

b) zmluvnými výnosmi zákazkovej výroby odhadované výnosy zo zákazkovej výroby dohodnu-
té v zmluve a zvyčajne stanovené na základe fixnej ceny alebo stanovené ako súčet nákla-
dov na realizáciu zákazkovej výroby a marže, odsúhlasenej odchýlky pôvodne stanovených
výnosov, iného nároku zo zákazkovej výroby a stimulačného doplatku,

c) fixnou cenou cena pevne stanovená za zákazkovú výrobu ako celok alebo za jednotku výko-
nu, ktorá sa zvyšuje alebo znižuje podľa dodatočne dohodnutej zmeny jednej alebo viace-
rých špecifikácií zákazkovej výroby alebo z dôvodu sankcií,
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d) súčtom nákladov na realizáciu zákazkovej výroby a marže cena, pri ktorej má zhotoviteľ ná-
rok na oprávnené náklady alebo inak vymedzené náklady a maržu stanovenú ako percentu-
álnu časť týchto nákladov alebo ako pevný poplatok,

e) odchýlkou zmena dohodnutej ceny z dôvodu pokynu objednávateľa na zmenu v rozsahu vy-
konania prác, ktoré ovplyvňujú zmluvné výnosy, a je pravdepodobné schválenie rozsahu
a sumy odchýlky objednávateľom, pričom suma zmluvných výnosov sa dá spoľahlivo oceniť,

f) iným nárokom zo zákazkovej výroby suma požadovaná ako náhrada za vzniknuté náklady
nezahrnuté do zmluvnej ceny, ak je pravdepodobné, že objednávateľ nárok uzná, pričom
uznaná suma objednávateľom sa dá spoľahlivo stanoviť,

g) stimulačným doplatkom dodatočná suma zaplatená objednávateľom alebo v jeho mene zho-
toviteľovi, ak sú dosiahnuté alebo prekročené stanovené parametre výkonov tvoriacich pred-
met zákazkovej výroby a je pravdepodobné ich splnenie alebo prekročenie, pričom suma sti-
mulačného doplatku sa dá spoľahlivo stanoviť,

h) zmluvnými nákladmi sú predpokladané náklady, ktoré sa dajú priradiť k zákazkovej výrobe
odo dňa zabezpečenia zmluvy až po jej úplné splnenie, pričom sa delia na priame náklady
na zákazkovú výrobu, nepriame náklady, ktoré sa vo všeobecnosti dajú priradiť k zákazko-
vej výrobe a ostatné náklady, ktoré možno požadovať na preplatenie od objednávateľa na
základe podmienok zmluvy,

i) priamymi nákladmi náklady priamo sa vzťahujúce na zákazkovú výrobu, ktoré boli zákazko-
vou výrobou vyvolané v rozsahu, v akom sa vzťahujú k jej realizácii, predovšetkým náklady
na spotrebovaný materiál, prácu, odpisy dlhodobého majetku, na nájom strojov a zariadení,
na dizajn a technickú pomoc, úroky z úverov, odhadované náklady na odstraňovanie vád
a záručnú opravu; tieto náklady môžu byť znížené o výnosy, ktoré nie sú zahrnuté do zmluv-
ných výnosov, napríklad výnosy z nadbytočného materiálu,

j) nepriamymi nákladmi náklady, ktoré súvisia so všeobecnými činnosťami spojenými so zákaz-
kovou výrobou a dajú sa priradiť k zákazkovej výrobe, napríklad náklady na poistenie, ná-
klady na dizajn a technickú pomoc, režijné náklady a ostatné nepriame náklady, pričom tieto
náklady sa priraďujú pomocou metód, ktoré sú systematické, racionálne vyjadrujú vzťah me-
dzi týmito nákladmi a zákazkovou výrobou a sú aplikované rovnakým spôsobom na všetky
náklady, ktoré majú podobný charakter,

k) ostatnými nákladmi, ktoré možno požadovať na preplatenie od objednávateľa náklady ne-
uvedené v písmenách i) a j), ale sú dohodnuté v zmluvných podmienkach, napríklad niektoré
náklady na všeobecnú administratívu, náklady na vývoj,

l) nákladmi, ktoré sa nedajú priradiť ku zákazkovej výrobe náklady, ktoré nesúvisia so zákaz-
kovou výrobou alebo nemôžu byť priradené k zákazkovej výrobe, napríklad ostatné nákla-
dy, ktorých preplatenie nie je v zmluve dohodnuté, odbytové náklady, odpisy nečinných stro-
jov a zariadení, ktoré sa nepoužívajú pri konkrétnej zákazkovej výrobe,

m) nákladmi na zabezpečenie zmluvy náklady samostatne identifikovateľné a spoľahlivo oceni-
teľné na zabezpečenie zmluvy, ak je dostatočne pravdepodobné podpísanie zmluvy.

(2) V účtovníctve zhotoviteľa sa ako jedna zákazková výroba účtuje skupina zmlúv s jedným
objednávateľom alebo niekoľkými objednávateľmi, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a) skupina zmlúv a ich podmienky sa dohadujú ako jeden celok ,

b) skupina zmlúv vzájomne úzko súvisí tak, že sú súčasťou jedného projektu a majú spoločnú
maržu,

c) zmluvy sa vykonávajú súbežne alebo na seba postupne nadväzujú.
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(3) V účtovníctve zhotoviteľa, ak sa v jednej zmluve dohodlo zhotovenie viacerých majetkov,
sa účtuje o zhotovení jednotlivého majetku tvoriaceho predmet zmluvy ako o samostatnej zákaz-
kovej výrobe, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a) pre jednotlivý majetok sa predložili samostatné ponuky,

b) jednotlivý majetok bol predmetom samostatného rokovania a zhotoviteľ a objednávateľ mali
možnosť prijať alebo odmietnuť tú časť zmluvy, ktorá sa vzťahuje na jednotlivý majetok,

c) ku jednotlivému majetku možno identifikovať zmluvné náklady a zmluvné výnosy.

(4) V účtovníctve zhotoviteľa sa zhotovenie dodatočného majetku účtuje ako o samostatnej
zákazkovej výrobe, ak

a) majetok sa podstatne líši v dizajne, technológii alebo funkcii od majetku obsiahnutého v pô-
vodnej zmluve alebo

b) cena zhotovenia dodatočného majetku sa dohodne bez ohľadu na pôvodnú zmluvnú cenu.

(5) Na účely účtovania zákazkovej výroby sa používa rozpočtovanie zmluvných nákladov
a zmluvných výnosov. V priebehu zákazkovej výroby sa suma rozpočtovaných zmluvných nákla-
dov a rozpočtovaných zmluvných výnosov prehodnocuje a upravuje na základe prehodnotenia
budúcich udalostí a zníženia alebo odstránenia neistoty. Zmena rozpočtovaných zmluvných ná-
kladov a rozpočtovaných zmluvných výnosov sa účtuje do nákladov alebo výnosov účtovného
obdobia, v ktorom bola uskutočnená.

(6) Na účely účtovania zákazkovej výroby, pri ktorej sa dá výsledok zákazkovej výroby spo-
ľahlivo odhadnúť, sa zmluvné výnosy a zmluvné náklady pripadajúce na účtovné obdobie účtujú
ako náklady a výnosy metódou stupňa dokončenia. Pri účtovaní zmluvných výnosov podľa metó-
dy stupňa dokončenia zákazkovej výroby sa zmluvné výnosy priraďujú k už vynaloženým zmluv-
ným nákladom, ktoré sa vynaložili na dosiahnutie stupňa dokončenia zákazkovej výroby. Metó-
da stupňa dokončenia sa uskutočňuje kumulatívne v každom účtovnom období na základe aktuál-
neho rozpočtu zmluvných nákladov a zmluvných výnosov.

(7) Pri účtovaní výnosov s fixnou cenou sa dá výsledok zákazkovej výroby spoľahlivo oceniť,
ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a) celkové zmluvné výnosy sa môžu spoľahlivo stanoviť,

b) je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené so zmlu-
vou,

c) náklady na dokončenie zákazkovej výroby, ako aj stupeň dokončenia zákazkovej výroby sa
môže spoľahlivo určiť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

d) zmluvné náklady sa môžu identifikovať a spoľahlivo oceniť tak, že sa môžu porovnať skutoč-
ne vynaložené náklady s predpokladanými nákladmi stanovenými v rozpočte.

(8) Pri účtovaní zmluvných výnosov stanovených ako súčet nákladov na realizáciu zákazkovej
výroby a marže sa dá výsledok zákazkovej výroby spoľahlivo odhadnúť, ak :

a) je pravdepodobné, že do účtovnej jednotky budú plynúť ekonomické úžitky spojené so zmlu-
vou a

b) zmluvné náklady sa môžu identifikovať a spoľahlivo stanoviť.

(9) Pri účtovaní podľa metódy stupňa dokončenia zákazkovej výroby, pri ktorej sa stupeň do-
končenia zákazkovej výroby zisťuje podľa nákladov skutočne vynaložených na zákazkovú výro-
bu, sa do výpočtu zahŕňajú len tie náklady, ktoré zodpovedajú už vykonanej práci. Metóda stup-
ňa dokončenia sa určuje napríklad ako

a) pomer skutočne už vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu za vykonanú prácu a roz-
počtovaných zmluvných nákladov na zákazkovú výrobu,
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b) zistenie stavu vykonanej práce, napríklad pomocou odpracovaných hodín, ukončených ope-
rácií, alebo

c) dokončenie pomernej fyzickej časti zmluvnej práce.

(10) Ak výsledok zákazkovej výroby ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa ne-
môže spoľahlivo odhadnúť, účtujú sa zmluvné výnosy v sume vynaložených zmluvných nákladov
v danom účtovnom období, pri ktorých je pravdepodobné, že budú preplatené (ďalej len „metó-
da nulového zisku“). Možnosť spoľahlivého odhadu výsledku zákazkovej výroby sa prehodnocu-
je vždy ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(11) Zhotoviteľom požadované sumy za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe, napríklad
na základe vystaveného účtovného dokladu, sa účtujú na ťarchu účtu 311 – Odberatelia so sú-
vzťažným zápisom v prospech účtu 606 – Výnosy zo zákazky. Preddavky, ktoré zhotoviteľ prijal
pred vykonaním príslušnej práce sa účtujú v prospech účtu 324 – Prijaté preddavky alebo v pro-
spech účtu 475 – Dlhodobé prijaté preddavky.

(12) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa doúčtuje rozdiel medzi doteraz po-
žadovanými platbami za plnenie na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby podľa
metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku na účet 316 – Čistá hodnota zá-
kazky so súvzťažným zápisom na účet 606 – Výnosy zo zákazky.

(13) Ak sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka predpokladá, že zmluvné nákla-
dy prevýšia zmluvné výnosy, účtuje sa odhad očakávanej straty zo zákazkovej výroby ako rezer-
va na stratu zo zákazkovej výroby. Výška očakávanej straty je určená bez ohľadu na to, či sa za-
čala práca na zákazkovej výrobe, na stupeň dokončenia zákazkovej výroby alebo na výšku zis-
kov, ktorých vznik sa očakáva z iných zmlúv, ku ktorým sa nepristupuje ako k jednej zákazkovej
výrobe.

(14) Očakávaná strata zo zákazkovej výroby môže byť identifikovaná, ak sa výsledok zo zá-
kazkovej výroby môže spoľahlivo odhadnúť. Rezerva na stratu zo zákazkovej výroby sa účtuje
na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku
činnosť so súvzťažným zápisom v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu
316 – Čistá hodnota zákazky. V účtovnom období, v ktorom už nie je pravdepodobná strata zo
zákazkovej výroby alebo je pravdepodobné zníženie straty zo zákazkovej výroby alebo zúčto-
vanie straty, sa účtuje na ťarchu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v pro-
spech účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.“.

9. V § 30c ods. 2 prvá a druhá veta znejú:

„Na základe koncesie na stavebné práce s rizikom dopytu sa v účtovníctve koncesionára účtu-
je o vybudovaní diela ako o zákazkovej výrobe podľa § 30, ak verejný obstarávateľ alebo obsta-
rávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu na začiatku realizácie diela alebo do ukončenia kon-
cesnej lehoty. Na základe uvedenia diela do užívania sa účtuje v prospech účtu 316 – Čistá hod-
nota zákazky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotné-
ho majetku.“.

10. V § 30c ods. 3 prvá veta znie:

„Na základe koncesie na stavebné práce s rizikom dostupnosti sa v účtovníctve koncesionára
účtuje o vybudovaní diela ako o zákazkovej výrobe podľa § 30, ak verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu na začiatku realizácie diela alebo do ukončenia
koncesnej lehoty.“.

11. V § 30c sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
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12. Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý znie:

„§ 30d

(1) Na účely účtovania sa pri výstavbe nehnuteľnosti účtuje ako o zákazkovej výstavbe nehnu-
teľnosti určenej na predaj, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

a) zhotoviteľ na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom preniesol efektívnu kon-
trolu nad zhotovovanou nehnuteľnosťou na objednávateľa a neponechal si riadiacu spolu-
zodpovednosť nad zhotovovanou nehnuteľnosťou (ďalej len „priebežný transfer“),

b) zmluva nespĺňa podmienky zákazkovej výroby podľa § 30, pretože objednávateľ má len ob-
medzenú možnosť ovplyvniť hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-stavebné rieše-
nie nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti,

c) výstavba sa uskutočňuje priamo alebo nepriamo prostredníctvom subdodávateľov a pri vý-
stavbe sa neposkytujú len služby, ale sa zabezpečuje práca aj materiál,

d) zmluva na predaj dokončenej nehnuteľnosti alebo jednotlivých častí nehnuteľnosti sa uzatvá-
ra s jedným alebo viacerými objednávateľmi pred ukončením výstavby, a to aj pred začatím
výstavby.

(2) V účtovníctve zhotoviteľa sa účtuje o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
na základe posúdenia indikátorov priebežného transferu zhotoviteľom, pričom rozhodnutie zho-
toviteľa o existencii priebežného transferu, zhodnotenie a opis indikátorov sa uvádzajú v poznám-
kach účtovnej závierky19i). Na splnenie podmienok priebežného transferu sa jednotlivo a aj spo-
ločne posudzujú napríklad tieto indikátory:

a) zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníc-
tve objednávateľa,

b) objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných pro-
striedkov,

c) pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom, nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi,

d) zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa, s prípadnou sankciou a nájsť si iného
zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti.

(3) Na účely účtovania podľa odseku 1 sa použijú postupy podľa § 30. Zhotoviteľom poža-
dované sumy za vykonanú prácu pri realizácii zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na pre-
daj v priebehu účtovného obdobia sa účtujú na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu
k účtu 311 – Odberatelia so súvzťažným zápisom v prospech osobitne vytvoreného analytického
účtu k účtu 606 – Výnosy zo zákazky. Preddavky, ktoré zhotoviteľ prijal pred vykonaním prísluš-
nej práce sa účtujú v prospech účtu 324 – Prijaté preddavky alebo v prospech účtu 475 – Dlho-
dobé prijaté preddavky.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa doúčtuje rozdiel medzi nárokovaný-
mi sumami za plnenia na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj a hodnotou zá-
kazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj podľa metódy stupňa dokončenia alebo pod-
ľa metódy nulového zisku na osobitný analytický účet k účtu 316 - Čistá hodnota zákazky so sú-
vzťažným zápisom na osobitný analytický účet k účtu 606 – Výnosy zo zákazky.

(5) Na základe zmluvných podmienok sa môže účtovať o samostatných identifikovateľných
skutočnostiach upravených zmluvou, napríklad osobitne o predaji pozemku, osobitne o predaji
nedokončenej nehnuteľnosti, osobitne o realizácii dokončenia výstavby, o ktorej sa účtuje ako
o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.
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(6) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá stavia nehnuteľnosť na predaj po ukončení výstavby
a nie sú splnené podmienky na účtovanie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
alebo na účtovanie o zákazkovej výrobe, sa účtuje ako o zásobách vlastnej výroby. V priebehu
účtovného obdobia sa vlastné náklady vznikajúce na výstavbu nehnuteľnosti na predaj aktivujú
na ťarchu účtu 121 – Nedokončená výroba so súvzťažným zápisom v prospech účtu 611 – Zme-
na stavu nedokončenej výroby. Dokončená výstavba nehnuteľnosti na predaj sa účtuje na účte
123 – Výrobky. Výnosy z predávanej nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti sa účtujú v pro-
spech účtu 601 – Tržby za vlastné výrobky.

(7) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá obstaráva nehnuteľnosť za účelom ďalšieho pre-
daja, pričom nejde o predaj nehnuteľnosti v nezmenenom stave alebo nie sú splnené podmienky
na účtovanie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, sa účtuje na účte 133 – Ne-
hnuteľnosť na predaj. Na účte 133– Nehnuteľnosť na predaj sa účtujú opravy, technické zhodno-
tenie a súvisiace náklady spojené nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľ-
nosti do stavu spôsobilého na predaj. Na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj sa účtuje aj obstara-
nie pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba nehnuteľnosti za účelom predaja podľa odseku 6.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19i znie:

„19i) Príloha č. 3 časti F. písm. q) bod 1d. opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu
údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujú-
cich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení neskorších
predpisov.“.

13. V § 33 sa vypúšťa odsek 7.

14. V § 44 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Na účte 133 - Nehnuteľnosť na predaj sa účtuje o nehnuteľnosti, ktorá sa obstaráva za
účelom ďalšieho predaja podľa § 30d ods. 7. Vynaložené náklady na opravy, technické zhodno-
tenie a súvisiace náklady spojené nehnuteľnosťou, ktoré vznikajú z dôvodu uvedenia nehnuteľ-
nosti do stavu spôsobilého na predaj, sa účtujú na ťarchu účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Vy-
radenie nehnuteľnosti z účtovníctva pri jeho predaji sa účtuje na ťarchu účtu 507 –Predaná ne-
hnuteľnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 133 –Nehnuteľnosť na predaj. Výnos z pre-
daja nehnuteľnosti sa účtuje v prospech účtu 607 – Výnosy z predaja nehnuteľnosti so
súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 311 – Odberatelia. “.

Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 12 až 14.

15. § 49 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na účte 316 – Čistá hodnota zákazky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závier-
ka, účtuje rozdiel medzi požadovanými sumami za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe a hod-
notou zákazkovej výroby podľa metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku
podľa § 30 so súvzťažným zápisom na účet 606 – Výnosy zo zákazky. V prospech účtu
316 – Čistá hodnota zákazky sa účtuje rezerva na predpokladanú stratu zo zákazkovej výroby
so súvzťažným zápisom na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 548 – Ostatné
náklady na hospodársku činnosť. Zrušenie rezervy na stratu zo zákazkovej výroby podľa § 30
ods. 14 sa účtuje na ťarchu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v pro-
spech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku čin-
nosť. V čase ukončenia zákazkovej výroby sa podľa charakteru zúčtuje zostatok na účte
316 – Čistá hodnota zákazky. Na osobitnom analytickom účte k účtu 316 – Čistá hodnota zá-
kazky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje rozdiel medzi požadovanými
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sumami za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj a hodnotou
zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj podľa metódy stupňa dokončenia alebo
podľa metódy nulového zisku podľa § 30 so súvzťažným zápisom na osobitne vytvorený analy-
tický účet k účtu 606 – Výnosy zo zákazky. V prospech osobitne vytvoreného analytického účtu
k účtu 316 – Čistá hodnota zákazky sa účtuje rezerva na predpokladanú stratu zo zákazkovej vý-
stavby nehnuteľnosti určenej na predaj so súvzťažným zápisom na ťarchu osobitne vytvoreného
analytického účtu k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Zrušenie rezervy na
stratu zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj sa účtuje na ťarchu osobitne vytvo-
reného analytického účtu k účtu 316 – Čistá hodnota zákazky so súvzťažným zápisom v pro-
spech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku čin-
nosť.“.

16. V § 68 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„ poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť a iné poistné súvisiace s prevádzkovou čin-
nosťou.“.

17. V § 86c sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné
akty“.

18. Za § 86h sa vkladá § 86i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86i

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
od 31. decembra 2010 a od 1. januára 2011

(1) Na účely prechodu účtovania zákazkovej výroby podľa § 30, sa k 1. januáru 2011 preúčtuje

a) zostatok účtu 385 – Príjmy budúcich období vzťahujúce sa na rozpracovanú zákazkovú vý-
robu na ťarchu účtu 316 – Čistá hodnota zákazky,

b) zostatok účtu 384 – Výnosy budúcich období vzťahujúce sa na rozpracovanú zákazkovú vý-
robu v prospech účtu 316 – Čistá hodnota zákazky,

c) vytvorená opravná položka k zákazkovej výrobe v prospech účtu 316 – Čistá hodnota zá-
kazky,

d) vytvorená rezerva na zákazkovú výrobu v prospech účtu 316 – Čistá hodnota zákazky,

e) hodnota na účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby na ťarchu účtu 316 – Čistá
hodnota zákazky.

(2) Ustanovenia o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj podľa § 30d ods. 1
až 5 sa vzťahujú na zmluvy uzavreté po 31. decembri 2010.

(3) Dlhodobý hmotný majetok, o ktorom sa účtovalo podľa § 33 ods. 7 v znení účinnom do
31. decembra 2010, sa k 1. januáru 2011 zaúčtuje v prospech účtu 042 – Obstarávaný dlhodo-
bý hmotný majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj.

(4) Výstavba nehnuteľnosti na predaj, ktorá spĺňa podmienky podľa § 30d ods. 6 a začalo sa
o nej účtovať do 31. decembra 2010, sa účtuje podľa predpisov účinných do 31. decembra
2010.

(5) Ustanovenia § 10 ods. 11, 16, 18 a 20 v znení účinnom od 31. decembra 2010 sa prvý-
krát použijú pre účtovnú závierku zostavovanú k 31. decembru 2010.“.

19. V prílohe č. 1 účtovej triede 1 účtovej skupine 13 sa za slová „132 - Tovar na sklade a v predaj-
niach“ vkladajú slová „133 - Nehnuteľnosť na predaj“.
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20. V prílohe č. 1 účtovej triede 3 účtovej skupine 31 sa za slová „315 – Ostatné pohľadávky“ vkla-
dajú slová „316 – Čistá hodnota zákazky“.

21. V prílohe č. 1 účtovej triede 5 účtovej skupine 50 sa za slová „505 – Tvorba a zúčtovanie oprav-
ných položiek k zásobám“ vkladajú slová „507 – Predaná nehnuteľnosť“.

22. V prílohe č. 1 účtovej triede 6 účtovej skupine 60 sa za slová „604 – Tržby za tovar“ vkladajú slo-
vá „606 – Výnosy zo zákazky“ a slová „607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj“.

23. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k opatreniu č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých ty-
pov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. písm. g) zmluvy (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, 17/zv. 1) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vyda-
nie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriad-
ne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimo-
riadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mi-
moriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady
2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/ zv. 1), smernice
Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 17/zv. 1), smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
17/ zv. 1), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006
(Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES
z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).

2. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných
vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých
podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010 okrem čl. I bodov 6 až 23, ktoré nadobú-
dajú účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
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57

Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. decembra 2010
č. MF/027012/2010-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie,

o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy,
dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení opatrenia

z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsaho-
vom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rám-
covej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dô-
chodkové fondy (oznámenie č. 646/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008
č. MF/24545/2008-74 (oznámenie č. 594/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 23 ods. 1 a 4 sa vypúšťa posledná veta.

2. V § 37 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

„a) zaúčtuje pohľadávka na odobratie podkladového nástroja ocenená reálnou hodnotou pod-
kladového nástroja alebo pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja a sú-
vzťažne sa zaúčtuje záväzok za odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo závä-
zok na dodanie podkladového nástroja ocenený jeho reálnou hodnotou a odúčtuje sa
derivát,

b) v prípade použitia účtovníctva obchodného dňa sa zaúčtuje podkladový nástroj ocenený
jeho reálnou hodnotou a záväzok za odplatu za odobratie podkladového nástroja a odúčtu-
je sa derivát, alebo sa odúčtuje podkladový nástroj ocenený jeho reálnou hodnotou a zaúčtu-
je sa pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja a odúčtuje sa derivát.“.

3. V § 37 odsek 7 znie:

„(7) Kúpená opcia sa účtuje ako majetok na účtoch Kúpené call opcie/Kúpené put opcie v úč-
tovej skupine Opcie súvzťažne v prospech záväzku za opčnú prémiu. Vypísaná opcia sa účtuje
ako záväzok na účtoch Vypísané call opcie/Vypísané put opcie v účtovej skupine Opcie súvzťaž-
ne na ťarchu pohľadávky na opčnú prémiu. Hodnota opčnej prémie je hodnotou opcie ku dňu jej
dohodnutia. V deň expirácie opcie

a) sa zaúčtuje pohľadávka na odobratie podkladového nástroja ocenená reálnou hodnotou
podkladového nástroja alebo pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja
a súvzťažne sa zaúčtuje záväzok za odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo zá-
väzok na dodanie podkladového nástroja ocenený jeho reálnou hodnotou a odúčtuje sa op-
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cia z účtu Opcie, čim sa vyrovná debetná strana a kreditná strana účtovania operácie kúpy
podkladového nástroja v rámci opčného obchodu, alebo

b) sa použije účtovníctvo obchodného dňa podľa odseku 5 písm. b).“.

4. § 37 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak má fond záväzok na dodanie podkladového nástroja podľa odseku 5 alebo odseku
7 a tento nástroj má v zásobe a neoceňuje ho reálnou hodnotou denne, rozdiel medzi jeho ocene-
ním v zásobe a jeho reálnou hodnotou podľa odseku 5 alebo odseku 7 pri jeho odúčtovaní zo zá-
soby sa zaúčtuje súvzťažne na účtoch Zisky/straty z operácií s cennými papiermi alebo Zis-
ky/straty z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou účtovej sku-
piny 72 Zisky/straty z operácií s majetkom a záväzkami.“.

5. V prílohe č.4 účtovnej triede 3 sa účtovná skupina Krátkodobé pohľadávky nahrádza účtovnou
skupinou Pohľadávky, ktorá znie: „Účtovná skupina Pohľadávky

Pohľadávky z obrátených repoobchodov
Krátkodobé pohľadávky voči bankám
Dlhodobé pohľadávky voči bankám“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. decembra 2010
č. MF/27014/2010-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie,

o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi
a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení

niektorých opatrení v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsaho-
vom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rám-
covej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahra-
ničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení (oznámenie
č. 641/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74 (oznámenie
č. 593/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22 ods. 1 a 4 sa vypúšťa posledná veta.

2. V § 27 odsek 6 znie:

„(6) Za deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia hmotného majetku a nadobudnu-
tia nehmotného majetku sa považuje deň jeho zaradenia do užívania. Majetok sa zaradí do uží-
vania v deň, keď sa stane pripraveným na zamýšľané použitie. Za pripravený na zamýšľané po-
užitie sa majetok považuje, ak sú zabezpečené všetky jeho technické funkcie potrebné na jeho
užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov5a). Uvedením do užívania sa rozumie
aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby5b) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní
stavby na skúšobnú prevádzku5c).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:

5a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zá-
kon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z..

5c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
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3. V § 32 odsek 5 znie:

„(5) Vlastné akcie sa účtujú v menovitej hodnote v pasívach na strane má dať účtu Vlastné ak-
cie účtovej skupiny Základné imanie. Kladný rozdiel medzi menovitou hodnotou vlastných akcií
a ich obstarávacou cenou sa účtuje ako zvýšenie emisného ážia na analytickom účte k účtu Emis-
né ážio a záporný rozdiel sa účtuje ako zníženie emisného ážia. Ak dôjde k predaju vlastných ak-
cií, príslušné vlastné akcie sa odúčtujú v ich menovitej hodnote z účtu Vlastné akcie súvzťažne na
ťarchu účtu Pohľadávky voči akcionárom a rozdiel medzi ich predajnou cenou a ich menovitou
hodnotou sa súvzťažne účtuje ako zvýšenie emisného ážia, ak je rozdiel kladný a ako zníženie
emisného ážia, ak je rozdiel záporný. Ak dôjde k bezodplatnému prevodu vlastných akcií, ich me-
novitá hodnota sa súvzťažne zaúčtuje na ťarchu účtu Emisné ážio.“.

4. V § 34 ods. 6 sa slovo „súčtoch“ nahrádza slovom „účtoch“.

5. V § 35 odsek 7 znie:

„(7) Kúpená opcia sa účtuje ako majetok na účtoch Kúpené call opcie/Kúpené put opcie
v účtovej skupine Opcie súvzťažne v prospech záväzku za opčnú prémiu. Vypísaná opcia sa účtu-
je ako záväzok na účtoch Vypísané call opcie/Vypísané put opcie v účtovej skupine Opcie sú-
vzťažne na ťarchu pohľadávky na opčnú prémiu. Hodnota opčnej prémie je hodnotou opcie ku
dňu jej dohodnutia. V deň expirácie opcie sa

a) zaúčtuje pohľadávka na odobratie podkladového nástroja ocenená reálnou hodnotou pod-
kladového nástroja alebo pohľadávka na odplatu za dodanie podkladového nástroja a sú-
vzťažne sa zaúčtuje záväzok za odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo závä-
zok na dodanie podkladového nástroja ocenený jeho reálnou hodnotou a odúčtuje sa opcia
z účtu Opcie, čim sa vyrovná debetná strana a kreditná strana účtovania operácie kúpy pod-
kladového nástroja v rámci opčného obchodu alebo

b) použije účtovníctvo obchodného dňa podľa odseku 5 písm. b) alebo účtovníctvo dňa vyrov-
nania podľa odseku 5 písm. c).“.

6. § 35 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak má účtovná jednotka záväzok na dodanie podkladového nástroja podľa odseku 5
alebo odseku 7 a tento nástroj má v zásobe a neoceňuje ho reálnou hodnotou denne, rozdiel
medzi jeho ocenením v zásobe a jeho reálnou hodnotou podľa odseku 5 a odseku 7 pri jeho
odúčtovaní zo zásoby sa zaúčtuje súvzťažne na účtoch Zisky/straty z operácií s cennými papier-
mi alebo Zisky/straty z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou
účtovej skupiny 72 Zisky/straty z operácií s majetkom a záväzkami.“.

7. § 38 vrátane nadpisu znie:

„§ 38

Účtovanie o hmotnom majetku a nehmotnom majetku

(1) O výdavkoch na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku sa účtuje na účte
Obstaranie hmotného majetku a na účte Obstaranie nehmotného majetku účtovej skupiny 44. Ko-
nečný zostatok príslušného účtu obstarania majetku je obstarávacou cenou predmetného majet-
ku. V deň zaradenia do užívania sa majetok preúčtuje na príslušný účet účtovej skupiny 43 Hmot-
ný majetok alebo na príslušný účet účtovej skupiny 47 Nehmotný majetok.

(2) Vo vnútornom predpise obchodníka s cennými papiermi sa určí hodnota drobného hmot-
ného majetku a drobného nehmotného majetku, ktorého hodnota jednotlivo je v pomere k celko-
vej hodnote majetku zanedbateľná a ktorý nemá kľúčový význam pre výkon činnosti obchodníka
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s cennými papiermi a určí sa, že výdavok na obstaranie takéhoto majetku sa neaktivuje, ale účtuje
sa na ťarchu nákladov.

(3) Ak sa účtovná jednotka rozhodne nepoužívať ďalej hmotný majetok alebo nehmotný ma-
jetok na určený účel, ale ho predať, tento majetok sa preúčtuje na účet Majetok na predaj účtovej
skupiny 39.“.

8. V § 43 ods. 5 a 6 sa odkazy 12 a 14 nahrádzajú odkazom 14a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 43 ods. 7 písm. b) sa odkaz 12 nahrádza odkazom 14.

10. V § 44 ods. 5 sa slová „§ 33 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 5“.

11. V nadpise prílohy č. 4 sa vypúšťajú slová „a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými pa-
piermi“.

12. V prílohe č. 4 účtovej triede 5 sa za účtovú skupinu 53 vkladá účtová skupina 54, ktorá znie:

„54 Základné imanie
Upísané základné imanie
Pohľadávky voči akcionárom
Vlastné akcie“.

13. V prílohe č. 4 účtovej triede 5 účtové skupiny 55 a 56 znejú:

„55 Kapitálové fondy
Emisné ážio
Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene
Fond z ocenenia podielov na vlastnom imaní metódou vlastného imania
Fond z ocenenia cenných papierov na predaj

56 Fondy tvorené zo zisku
Rezervné fondy“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. decembra 2010
č. MF/027016/2010-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008 č.MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie,
o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov,

Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky
zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsaho-
vom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rám-
covej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inšti-
túcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opat-
rení (oznámenie č. 595/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „(ďalej len „záručný fond“), inštitúcie elektronických peňazí1)“ nahrádzajú slovami
„(ďalej len „záručný fond“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

2. V § 3 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

3. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d). Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená
c) až e).

4. V § 9 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

5. § 10 a 11 sa vypúšťajú.

6. V § 20 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

7. V § 20 ods. 3 prvej vete sa čiarka za slovom „papiermi“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová
„ak ide o cenné papiere na obchodovanie a v prospech alebo na ťarchu účtu Fond z ocenenia,
ak ide o cenné papiere na predaj.“.

8. V § 20 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

9. V § 20 sa vypúšťa odsek 6.

10. § 23 sa vypúšťa.

11. V § 25 odsek 6 znie:
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„(6) Za deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia hmotného majetku a nadobudnu-
tia nehmotného majetku sa považuje deň jeho zaradenia do užívania. Majetok sa zaradí do uží-
vania v deň, keď sa stane pripraveným na zamýšľané použitie. Za pripravený na zamýšľané po-
užitie sa majetok považuje, ak sú zabezpečené všetky jeho technické funkcie potrebné na jeho
užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov5a). Uvedením do užívania sa rozumie
aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby5b) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní
stavby na skúšobnú prevádzku5c).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:

5a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zá-
kon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

5c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 30 sa vypúšťajú odseky 2 až 5 a 10. Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 5.

13. § 35 znie:

„§ 35

Účtovanie o hmotnom majetku a nehmotnom majetku

(1) O výdavkoch na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku sa účtuje na účte
Obstaranie hmotného majetku a na účte Obstaranie nehmotného majetku účtovej skupiny 44. Ko-
nečný zostatok príslušného účtu obstarania majetku je obstarávacou cenou predmetného majet-
ku. V deň zaradenia do užívania sa majetok preúčtuje na príslušný účet účtovej skupiny 43 Hmot-
ný majetok alebo na príslušný účet účtovej skupiny 47 Nehmotný majetok.

(2) Vo vnútornom predpise účtovnej jednotky sa určí hodnota drobného hmotného majetku
a drobného nehmotného majetku, ktorého hodnota jednotlivo je v pomere k celkovej hodnote ma-
jetku zanedbateľná a ktorý nemá kľúčový význam pre výkon činnosti účtovnej jednotky a určí sa,
že výdavok na obstaranie takéhoto majetku sa neaktivuje, ale účtuje sa na ťarchu nákladov.

(3) Ak sa účtovná jednotka rozhodne nepoužívať ďalej hmotný majetok alebo nehmotný ma-
jetok na určený účel ale ho predať, tento majetok sa preúčtuje na účet Majetok na predaj účtovej
skupiny 39.“.

14. V § 37 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

15. V § 44 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

16. V § 45 sa vypúšťa odsek 3. Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

17. § 45 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Pohľadávka voči akcionárom sa vykáže ako majetok, súvzťažne ako záväzok voči ústre-
diu. Rovnako sa vykáže aj pohľadávka na vlastnú akciu a pohľadávka na podiel v dcérskej účtov-
nej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom.“.

18. V § 46 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
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19. § 52 sa vypúšťa.

20. V prílohe č. 1 sa vypúšťa Súvaha inštitúcie elektronických peňazí.

21. V prílohe č. 2 sa vypúšťa Výkaz ziskov a strát Inštitúcie elektronických peňazí.

22. V prílohe č. 3 sa vypúšťa časť D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní.

23. V prílohe č. 3 časti G. Ostatné poznámky prvom bode sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená
b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

24. V prílohe č. 3 časti G. Ostatné poznámky sa vypúšťa bod 8. Doterajšie body 9 až 11 sa označujú
ako body 8 až 10.

25. V prílohe č. 4 sa názov účtovej skupiny 36 „Cenné papiere na predaj“ nahrádza názvom "Vlast-
né akcie“ a účty účtovej skupiny 36 sa vypúšťajú.

26. V prílohe č. 4 názve účtovej skupiny 38 sa vypúšťajú slová „na obchodovanie“.

27. V prílohe č. 4 účtovej skupine 47 sa vypúšťajú účty „Zriaďovacie výdavky“ a „Goodwill“.

28. V prílohe č. 4 sa vypúšťajú účtové skupiny 55 a 56.

29. Príloha č. 5 sa vypúšťa.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010, okrem bodov 6, 8, 11, 13 a 17, ktoré na-
dobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií
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Košický samosprávny kraj

Číslo spisu: 4947/2010-RU13/33191 V Košiciach 3. 12. 2010
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 10/2010
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Príspevková organizácia obce Plešivec
Československej armády 1
049 11 Plešivec
IČO: 31310419

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Výkop hrobu 62 €

2. Výkop dvojhrobu 84 €

3. Výkop detského hrobu 25 €

4. Výkop hrobky 62 €

5. Výkop dvojhrobky 84 €

6. Výkop hrobu pre urnu 20 €

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení za každý začatý deň 6,50 €

Uvedené maximálne ceny sú konečné.
Podnikateľský subjekt nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Číslo spisu: 1640/2010-RU13/36204 V Košiciach 8. 12. 2010
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 11/2010
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru
pre:

Brantner Nova, s. r. o.
Sadová 13
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31 659 641

Klasifikácia produkcie:

90.00.30 Hygienické (čistiace) a podobné služby
len čistenie a kropenie ulíc vykonávané pre mesto alebo obec

1. Zametanie vozidlom RAVO

a) práca 0,008 €/m2 28,83 €/Mh
b) prestoj 12,35 €/hod
c) presun 0,83 €/km

2. Strojné umývanie chodníkov 0,004 €/m2 14,41 €/hod

3. Strojné umývanie komunikácií
a) práca 0,0018 €/m2 32,80 €/Mh
b) prestoj 12,81 €/hod
c) presun 0,80 €/km

6. Ručné čistenie
a) v letnom období 4,83 €/hod
b) v zimnom období v pracovnej dobe 5,80 €/hod
c) v zimnom období mimo pracovnej doby 6,38 €/hod

7. Pohotovosť
a) pracovníci 0,38 €/hod
b) vozidlo dispečera 0,43 €/km

8. Dispečer zimnej údržby 12,10 €/hod

9. Pluhovanie vozidlom
a) LIAZ sypač 2,04 €/km
b) Multicar 1,24 €/km
c) traktor 6,35 €/15 min
d) UNC 22,89 €/Mh

10. Posyp soľou a inertným materiálom v pomere 1:8 vozidlom
a) LIAZ sypač 14,84 €/km
b) Multicar 6,28 €/km

11. Posyp soľou a inertným materiálom v pomere 1:4 vozidlom
a) LIAZ sypač 19,68 €/km
b) Multicar 9,63 €/km
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12. Presun vozidla
a) LIAZ sypač 1,52 €/km
b) Multicar 1,00 €/km
c) traktor 5,19 €/15 min
d) UNC 0,96 €/km

Uvedené maximálne ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Nitriansky samosprávny kraj

Číslo spisu: CS 8999/2010 V Nitre 15. 12. 2010
Tel.: 037/6922991

Cenový výmer č. 5/2010
Nitriansky samosprávny kraj v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č 1370/2007 a § 14

a ods. 6 a § 15 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov určuje v územnom obvode Nitrianskeho samosprávneho kraja maximálne ceny vo
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb, ak vzdialenosť linky od východiskovej zastávky
po konečnú zastávku nepresahuje 100 km. (Neplatia pre mestskú pravidelnú dopravu a pre pravidel-
nú dopravu na diaľkových linkách.)

A) Jednosmerné obyčajné cestovné a jednosmerné osobitné cestovné I.

konverzný kurz : 1 € = 30,1260 Sk

Tarifná
vzdialenosť

Jednosmerné
obyčajné
cestovné

Jednosmerné
obyčajné

cestovné z čipovej
karty

Jednosmerné
osobitné
cestovné I

Jednosmerné
osobitné cestovné
I z čipovej karty

v KM € € € €

do 4 0,55 0,45 0,40 0,30

5 až 7 0,60 0,50 0,40 0,30

8 až 10 0,70 0,60 0,50 0,40

11 až 13 0,85 0,75 0,55 0,45

14 až 17 1,00 0,90 0,60 0,50

18 až 20 1,10 1,00 0,65 0,55

21 až 25 1,30 1,20 0,75 0,65

26 až 30 1,55 1,45 0,90 0,80

31 až 35 1,80 1,70 1,00 0,90

36 až 40 1,95 1,85 1,10 1,00

41 až 45 2,05 1,95 1,15 1,05

46 až 50 2,35 2,25 1,25 1,15

51 až 55 2,60 2,50 1,40 1,30

56 až 60 2,75 2,65 1,45 1,35

61 až 70 3,10 3,00 1,65 1,55

71 až 80 3,45 3,35 1,85 1,75

81 až 90 4,05 3,95 2,15 2,05

91 až 100 4,40 4,30 2,30 2,20
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B) Jednosmerné osobitné cestovné II. 0,30 €

C) Bezplatné cestovné

Podmienky regulácie cien vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb, ak vzdialenosť
od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresiahne 100 km, sú uvedené v prílohe č. 1
cenového výmeru.

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Týmto cenovým výmerom sa ruší cenový výmer č. 1/2009 zo dňa 1. 2. 2009.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Doc. Ing. Milan Belica, PhD., v. r.
predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Príloha č. 1

Podmienky regulácie cien vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb,
ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresiahne 100 km

I. Všeobecné podmienky

1. Maximálne ceny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od vý-
chodiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresiahne 100 km (ďalej len „cestovné“) a urče-
né podmienky platia pre všetkých dopravcov prevádzkujúcich vnútroštátnu pravidelnú autobu-
sovú dopravu osôb na území Nitrianskeho kraja.

2. Maximálne cestovné neplatí pri preprave osôb pravidelnou mestskou autobusovou dopravou
a pravidelnou diaľkovou autobusovou dopravou.

3. Informácia o cestovnom a prepravných podmienkach formou cenníka, vývesky alebo iným pri-
meraným spôsobom sa umiestňuje na viditeľnom verejne prístupnom mieste dopravcu.

II. Druhy cestovného

1. Jednosmerné obyčajné cestovné – v hotovosti platia prepravované osoby, ktoré si neuplat-
ňujú nárok na cestovné podľa bodov 3 až 5.

2. Jednosmerné obyčajné cestovné z čipovej karty – bezhotovostne, použitím čipovej karty
platia prepravované osoby, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3 až 5.

3. Jednosmerné osobitné cestovné I. – platia v hotovosti alebo bezhotovostne použitím čipo-
vej karty prepravované osoby:

3.1. deti do dovŕšenia 15. roku veku,

3.2. sprievodca dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,

3.3. žiaci a študenti na jednotlivú cestu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku:

– na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štú-
dia

– na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu2) v dennej forme štúdia
do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

– študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na ško-
lách zriadených v Slovenskej republike,

3.4. ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,

3.5. sprievodca zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

3.6. rodičia na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školách, zariade-
niach sociálnych služieb, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej re-
publiky.

4. Jednosmerné osobitné cestovné II.

Jednosmerné osobitné cestovné II. platia v hotovosti alebo bezhotovostne použitím čipovej kar-
ty občania po dovŕšení 70. roku veku za každých aj začatých 25 km.
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5. Bezplatná preprava

Bezplatne sa na prímestských autobusových linkách prepravujú:

a) poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR, v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky,

b) batožina v priestore cestujúcich, ktorá má menšie rozmery ako 30x30x50 cm alebo ba-
tožina v tvare valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tva-
ru dosky, ktorej dĺžka nepresahuje 100 cm a šírku 80 cm a ktorých hmotnosť súčasne ne-
presahuje 25 kg,

c) detské kočíky cestujúcich detí, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, invalidné vo-
zíky cestujúcich invalidov, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, vodiaci pes u zra-
kovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S.

III. Podmienky pre poskytovanie jednosmerného osobitného cestovného a bezplatnej pre-
pravy

Nárok na prepravu za jednosmerné osobitné cestovné a na bezplatnú prepravu preukazujú
oprávnené osoby nasledovnými dokladmi:

– dokladom na preukázanie veku dieťaťa opatreným fotografiou dieťaťa u osôb podľa bodu 3.1,

– dokladom na dokázanie veku dieťaťa (rodným listom, preukazom poistenca zdravotnej pois-
ťovne, cestovným pasom) podľa bodu 3.2., a to do dovŕšenia 6. roku veku dieťaťa,

– žiackym, študentským preukazom alebo čipovou kartou vystavenými dopravcom na základe
potvrdenia školy na príslušný školský rok, medzinárodným študentským (žiackym) preukazom
– International student identity card (ISIC karta), vydaným príslušnou školou, s platnosťou urče-
nou príslušnou školou, u osôb podľa bodu 3.3,

– platným preukazom ŤZP, ŤZP-S u osôb podľa bodu 3.4. , 3.5. a 5c)

– preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestne-
né u osôb podľa bodu 3.6,

– preukazom totožnosti u osôb podľa bodu 4,

– preukazom poslanca NR SR a preukazom sudcu Ústavného súdu SR v bezplatnej preprave
podľa bodu 5a).

Ak je možné súčasne uplatniť nároky na jednosmerné osobitné cestovné z viacerých dôvodov, zo-
hľadní sa prepravovanej osobe iba jeden nárok.
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Poznámky:
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31269/2009-1411Zásady koordinácie vládnych auditov a následných finančných kontrol
vlastných zdrojov Slovenskej republiky 1 1 1

6804/2010-55 Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/6804/
2010-55 k poskytovaniu, účtovaniu a zdaňovaniu nenávratného finanč-
ného príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európske-
ho fondu pre rybné hospodárstvo pre súkromný a verejný sektor 1 3 6

7709/2010-75 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7709/
2010-75 o doplnení dodatku III k prílohe B. 2 Dohovoru o prepustení to-
varu do režimu dočasného použitia (Istanbul 26. jún 1990) 2 6 23

8080/2010-23 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č: MF/8080/
2010 – 23 o uverejnení funkčných platov pre jednotlivé platové triedy
colníkov zvýšené podľa zákona č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte
na rok 2010 1 2 5

8680/2010-442 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8680/
2010-442 o aplikácii ustanovenia § 7 ods. 1 písm. m) zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – odvá-
dzanie výnosov z dotácií, poskytnutých z kapitoly štátneho rozpočtu Vše-
obecná pokladničná správa 8 26 181

9215/2010-442 Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9215/
2010-442 na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapi-
toly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2009 2 10 51

10095/2010-442 Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10095/
2010-442 na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých vyšším územ-
ným celkom z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná sprá-
va za rok 2009 2 11 62

10097/2010-732 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/10097/ 2010-732 k vykazovaniu údajov v daňovom priznaní
k spotrebnej dani z elektriny a v daňovom priznaní spotrebnej dani zo
zemného plynu v súvislosti so zmenou sadzby spotrebnej dane z elektri-
ny a spotrebnej dane zo zemného plynu od 1. januára 2010 2 5 21

10334/2010-411 Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011
až 2013 2 12 65

10402/2010-75 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10402/
2010-75 o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vlá-
dou Moldavskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných
otázkach 2 7 25

10562/2010-441 Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10562/
2010-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za
rok 2009 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové
organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie
subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu 2 9 44

10760/2010-622 Všeobecná licencia č. MF/10760/2010-622 na prevádzkovanie kar-
tových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých
hráči hrajú jeden proti druhému 2 8 41

11886/2010-73 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11886/
2010-73 pre platiteľov dane z pridanej hodnoty k elektronickej výmene
údajov podľa § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov 3 13 105

12017/2010-421 Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov 10 36 206

14091/2010-73 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/14091/
2010-73 pre platiteľov dane z pridanej hodnoty k uvádzaniu údajov
o tovare podliehajúcom zníženej sadzbe dane 6 % v daňovom priznaní
k dani z pridanej hodnoty od 1. mája 2010 4 15 129

15653/2010-74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. júna 2010
č. MF/15653/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Minister-
stva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave po-
dvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 6 23 169

19201/2010-411 Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ 7 25 177
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21218/2010-424 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. augusta
2010 č. MF/021218/2010-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifi-
kácie v znení neskorších predpisov 9 31 193

21220/2010-723 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/21220/
2010-723 k vykonávaniu Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Turkmenistanu o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní
z príjmov a z majetku (č. 100/1999 Z. z.) 8 27 186

21352/2010-32 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. októbra 2010
č. MF/021352/2010-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 5. mája 2010 č. MF/10054/2010-32,
ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v ho-
tovosti pre klientov Štátnej pokladnice 9 32 194

23817/2010-32 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. novembra
2010 č. MF/023817/2010-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových
priznaní k dani z príjmov 11 40 221

24261/2010-731 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. novembra
2010 č. MF/24261/2010-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového
priznania k dani z pridanej hodnoty 11 42 288

24301/2010-731 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra
2010 č. MF/24301/2010-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Minis-
terstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/
2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie,
spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov
potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v zne-
ní neskorších predpisov 11 44 301

24975/2010-74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decem-
bra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní polo-
žiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtov-
né jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania 12 54 403

25000/2010-74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. novembra 2010
č. MF/25000/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/
2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zria-
dené na účel podnikania v znení neskorších predpisov 11 47 351

25054/2010-74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. novembra
2010 č. MF/25054/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Mi-
nisterstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005
č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporia-
daní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsaho-
vom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej
závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších
predpisov 11 48 354

25065/2010-74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2010
č. MF/25065/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva fi-
nancií 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 po-
ložiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jedno-
duchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú
zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiah-
nutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane
z príjmov v znení neskorších predpisov 11 46 350

25757/2010-722 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25757/
2010-722 o aktualizácii poučenia na vyplnenie daňového priznania
k dani z motorových vozidiel 9 33 195
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25822/2010-74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra
2010 č. MF/25822/2010-74,ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Mi-
nisterstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002
č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úč-
tovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústa-
ve podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 12 56 464

25825/2010-421 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. októbra
2010 č. MF/025825/2010-421, ktorým sa mení opatrenie Minister-
stva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/
2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasi-
fikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskor-
ších predpisov 10 35 205

25947/2010-74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra
2010 č. MF/25947/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Mi-
nisterstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/
2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a roz-
sahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení
neskorších predpisov 12 55 430

27012/2010-74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. decembra
2010 č. MF/027012/2010-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/
2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označova-
ní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámco-
vej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchod-
kové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení opatrenia z 10. de-
cembra 2008 č. MF/24545/2008-74 12 57 473

27014/2010-74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. decembra
2010 č. MF/027014/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007
č. MF/26307/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporia-
daní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení
týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zve-
rejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchod-
níkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cen-
nými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení
opatrenia z 10. decembra 2008 č. MF/24547/2008-74 12 58 475

27016/2010-74 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. decembra
č. MF/027016/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Minister-
stva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/
2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označova-
ní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámco-
vej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov,
Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky za-
hraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení 12 59 478

27342/2010-721 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27342/
2010-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani
z príjmov 11 41 247

27383/2010-721 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27383/
2010-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania
k dani z príjmov 10 37 211

27400/2010-7 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27400/
2010-7 o určení vzoru tlačiva podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 39 ods. 10
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
a o používaní ostatných určených vzoroch tlačív v súvislosti s príjmami zo
závislej činnosti 12 49 357

27407/2010-73 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27407/
2010-73 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani
z pridanej hodnoty 11 43 291
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28090/2010-31 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 29. novembra 2010 č. MF/28090/2010-31 k postupu pri aplikácii
§ 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra
2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, ob-
sahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií
z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpoč-
tu verejnej správy v znení neskorších predpisov 11 45 307

28129/2010-421 Dodatok č. 8 metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vy-
svetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 12 53 402

28374/2010-721 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/028374/
2010-721 o uverejnení vzoru odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami
zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príj-
mov v znení neskorších predpisov 12 50 383

28608/2010-1612Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28608/
2010 – 1612 na zostavenie a aktualizáciu základného číselníka úse-
kov verejnej správy a agend verejnej správy 12 52 397

28979/2010-721 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28979/
2010-721 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 ne-
zdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1
písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov 12 51 396
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Audit a kontrola

Zásady koordinácie vládnych auditov a následných finančných kontrol vlastných zdrojov Slo-
venskej republiky 1 1 1

Cenová

Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho
významu

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 23 – 24/2009, Cenový výmer č. 1 – 2/2010) 1 4 17

Nitriansky samosprávny kraj (Cenový výmer č. 1 – 2/2010) 3 14 126

Prešovský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 1/2010) 4 16 130

Nitriansky samosprávny kraj (Cenový výmer č. 3 – 4/2010) 5 21 163

Žilinský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 1/2010) 5 22 165

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 3 – 4/2010) 6 24 173

Žilinský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 2/2010) 8 28 187

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 5 – 6/2010) 8 29 189

Prešovský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 2/2010) 8 30 191

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 7/2010) 9 34 202

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 8 – 9/2010) 10 38 215

Prešovský samosprávny kraj (Cenový výmer č. 3/2010) 10 39 217

Košický samosprávny kraj (Cenový výmer č. 10 – 11/2010) 12 60 481

Nitriansky samosprávny kraj (Cenový výmer č. 5/2010) 12 61 484

Colná

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č: MF/8080/2010 – 23 o uverejnení
funkčných platov pre jednotlivé platové triedy colníkov zvýšené podľa zákona č. 497/2009
Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 1 2 5

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7709/2010-75 o doplnení do-
datku III k prílohe B. 2 Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia (Istanbul
26. jún 1990) 2 6 23

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10402/2010-75 o podpísaní
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci
a vzájomnej pomoci v colných otázkach 2 7 25

Daňová

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10097/2010-732
k vykazovaniu údajov v daňovom priznaní k spotrebnej dani z elektriny a v daňovom priznaní
spotrebnej dani zo zemného plynu v súvislosti so zmenou sadzby spotrebnej dane z elektriny
a spotrebnej dane zo zemného plynu od 1. januára 2010 2 5 21

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11886/2010-73 pre platiteľov
dane z pridanej hodnoty k elektronickej výmene údajov podľa § 75 ods. 6 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 3 13 105

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/14091/2010-73 pre platiteľov
dane z pridanej hodnoty k uvádzaniu údajov o tovare podliehajúcom zníženej sadzbe dane
6 % v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty od 1. mája 2010 4 15 129

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/21220/2010-723 k vykonáva-
niu Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Turkmenistanu o zamedzení dvojitého
zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (č. 100/1999 Z. z.) 8 27 186

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25757/2010-722 o aktualizá-
cii poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel 9 33 195

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27383/2010-721 o vydaní
vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov 10 37 211

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. novembra 2010 č. MF/023817/
2010-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov 11 40 221

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27342/2010-721 o vydaní po-
učení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov 11 41 247

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. novembra 2010 č. MF/24261/
2010-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty 11 42 288

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27407/2010-73 o vydaní pou-
čenia na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty 11 43 291
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Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27400/2010-7 o určení vzoru
tlačiva podľa § 39 ods. 9 písm. b) a § 39 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov a o používaní ostatných určených vzoroch tlačív v súvislosti s príj-
mami zo závislej činnosti 12 49 357

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/028374/2010-721 o uverejne-
ní vzoru odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 12 50 383

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28979/2010-721 na zabezpe-
čenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov 12 51 396

Finančný trh

Všeobecná licencia č. MF/10760/2010-622 na prevádzkovanie kartových hier pokrového
typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému 2 8 41

Informatizácia spoločnosti

Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28608/2010-1612 na zos-
tavenie a aktualizáciu základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy 12 52 397

Rozpočtová

Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10562/2010-441 na zúčtovanie Fi-
nančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2009 pre ústredné orgány štátnej správy, prí-
spevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie
subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu 2 9 44

Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/9215/2010-442 na finančné zúčto-
vanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná sprá-
va za rok 2009 2 10 51

Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10095/2010-442 na finančné Zúč-
tovanie dotácií poskytnutých vyšším územným celkom z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobec-
ná pokladničná správa za rok 2009 2 11 62

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 2 12 65

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. mája 2010 č. MF/11928/
2010-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších
predpisov 5 19 157

Dodatok č. 7 metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifiká-
cii rozpočtovej klasifikácie 5 20 159

Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až
2013 k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ 7 25 177

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8680/2010-442 o aplikácii
ustanovenia § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verej-
nej správy – odvádzanie výnosov z dotácií, poskytnutých z kapitoly štátneho rozpočtu Vše-
obecná pokladničná správa 8 26 181

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. augusta 2010 č. MF/021218/
2010-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších
predpisov 9 31 193

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. októbra 2010 č. MF/025825/
2010-421, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra
2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná kla-
sifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov 10 35 205

Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10 36 206

Dodatok č. 8 metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifiká-
cii rozpočtovej klasifikácie 12 53 402

Štátna pokladnica

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 2010 č. MF/10054/2010-32 kto-
rým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej
pokladnice 5 17 133

6 Fin. spr. Por. číslo StranaVECNÝ REGISTER



Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. októbra 2010 č. MF/021352/
2010-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája
2010 č. MF/10054/2010-32, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných pro-
striedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice 9 32 194

Štátne výkazníctvo

Doplnok č. 1 k metodickému usmerneniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decem-
bra 2009 č. MF/30335/2009-31 k postupu pri aplikácii § 2 opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje
usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z úč-
tovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení
neskorších predpisov 5 18 137

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 2010 č. MF/24301/
2010-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové
vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potreb-
ných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov 11 44 301

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 2010
č. MF/28090/2010-31 k postupu pri aplikácii § 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie,
obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a úda-
jov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších pred-
pisov 11 45 307

Účtovnícka

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. júna 2010 č. MF/15653/
2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úč-
tovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtov-
níctva v znení neskorších predpisov 6 23 169

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2010 č. MF/25065/
2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2007 č. F/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtov-
nej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podni-
kajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vyna-
ložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane
z príjmov v znení neskorších predpisov 11 46 350

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. novembra 2010 č. MF/25000/
2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu-
poch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na účel podnikania v znení neskorších predpisov 11 47 351

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. novembra 2010 č. MF/25054/
2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporia-
daní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto
položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné pois-
ťovne v znení neskorších predpisov 11 48 354

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/
2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporia-
daní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek
a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce
v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnika-
nia 12 54 403

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2010 č. MF/25947/
2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, ozna-
čovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov
určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústa-
ve podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 12 55 430

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2010 č. MF/25822/
2010-74,ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo
16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úč-
tovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtov-
níctva v znení neskorších predpisov 12 56 464
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Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. decembra 2010 č. MF/027012/
2010-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra
2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označova-
ní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov urče-
ných z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania
pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení opatrenia
z 10. decembra 2008 č. MF/24545/2008-74 12 57 473

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. decembra 2010 č. MF/027014/
2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporia-
daní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a roz-
sahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postu-
poch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov
s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení opatrenia z 10. decem-
bra 2008 č. MF/24547/2008-74 12 58 475

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. decembra č. MF/027016/
2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporia-
daní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a roz-
sahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postu-
poch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických
peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení 12 59 478
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