
 
OPATRENIE  

Ministerstva financií Slovenskej republiky 
z 19. septembra 2018 

č. MF/015328/2018-74, 
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 účtovníctve 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. 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. 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.), opatrenia zo 16. júna 2010 č. MF/15653/2010-74 (oznámenie 
č. 295/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25822/2010-74 (oznámenie č. 534/2010 Z. z.), opatrenia 
zo 14. decembra 2011 č. MF/27262/2011-74 (oznámenie č. 562/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2013 č. 
MF/17922/2013-74 (oznámenie č. 482/2013 Z. z.), opatrenia  z 3. decembra  2014  č. MF/23635/2014-74  
(oznámenie č. 390/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74 (oznámenie č. 416 /2015 Z. z.) 
a opatrenia zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-74 (oznámenie č. 329/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 
 

 

1. V § 17 ods. 10 písmeno c) znie: 
„c) majetok účtovaný v účtovej skupine 25, a to vrátane odplatne nadobudnutej virtuálnej meny, virtuálnej 
meny nadobudnutej ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu a  virtuálnej meny nadobudnutej 
výmenou za inú virtuálnu menu,“. 
 

2. V § 46 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: 
„(6) Na účte účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok, ktorý si v účtovom rozvrhu vytvorila 
účtovná jednotka na účtovanie o virtuálnej mene podľa § 17 ods. 10 písm. c), napríklad na účte 258 –
Virtuálna mena, sa účtuje prírastok virtuálnej meny a úbytok virtuálnej meny. Analytické účty sa vytvárajú 
podľa jednotlivých virtuálnych mien a na virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný 
majetok alebo službu sa vytvára osobitný analytický účet. Účtovanie virtuálnej meny do nákladov pri 
úbytku virtuálnej meny sa účtuje na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady. Účtovanie virtuálnej 
meny do výnosov sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. Pri prepočte reálnej hodnoty 
virtuálnej meny podľa § 27 ods. 13 zákona vyjadrenej v  cudzej mene na eurá  sa postupuje podľa § 24 
ods. 2 písm. a) zákona. V účtovníctve vzniknuté hodnotové rozdiely z dôvodu ocenenia virtuálnej meny 
a prepočtu virtuálnej meny na eurá sa účtujú podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné 
náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.“. 
 
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8. 
 

3. V § 80 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „V prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy sa účtuje 
virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu.“. 
 



4. V § 85 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie: 
„n) virtuálna mena nadobudnutá ťažbou.“.  
 

5. Za § 86l sa vkladá § 86m, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 86m 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018 
 

Ustanovenia § 17 ods. 10 písm. c), § 46 ods. 6 a § 80 ods. 8 v znení účinnom od 1. októbra 2018 sa prvýkrát 
použijú pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018.“. 

 
 
     Čl. II 
 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018. 
 
    
 
 
 
 
          Peter Kažimír 

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 
 
 
 
 
 


