
 

 
 

11/DZPaU/2021/I - Informácia o novele opatrenia  MF SR 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 

v znení neskorších predpisov 
 
 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2020 č. MF/011075/2020-74, ktorým sa mení  
a dopĺňa 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem bodov 
1 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní 
opatrenia je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 406/2020 Z. z. 
 
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom 
spravodajcovi pod poradovým číslom 26/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle 
www.finance.gov.sk.  
 
Od 31. decembra 2020 nadobúda účinnosť  § 21 ods. 7, ktorý ustanovuje účtovanie dotácie na úhradu nájomného 
poskytnutej v zmysle § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky v znení zákona č. 155/2020 Z. z. (ďalej len „dotácia na nájomné“), u nájomcu aj prenajímateľa. 
 
U nájomcu sa účtuje v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií  príjem zo započítanej 
pohľadávky z dotácie na nájomné a výdavok zo započítaného záväzku z nájomného voči prenajímateľovi najviac  
vo výške poskytnutej dotácie na nájomné.  
 
U prenajímateľa sa účtuje: 

 v knihe pohľadávok zánik pohľadávky z nájomného voči nájomcovi vo výške dotácie na nájomné, a to  
na základe oznámenia o schválení dotácie na  nájomné a zároveň vznik pohľadávky voči štátnemu rozpočtu, 

 v peňažnom denníku prijatá platba z dotácie na nájomné ako príjem podľa § 9 ods. 12 písm. d) druhého 
bodu (príjem v členení „príjem z majetku“) a vo výkaze o príjmoch a výdavkoch v stĺpci zdaňovaná činnosť. 

 
 
Od 1. januára 2021 nadobúdajú účinnosť ustanovenia týkajúce sa nasledovných oblastí: 

 
1. Virtuálna mena 

V ustanovení § 7 ods. 7 sa dopĺňa odkaz na definíciu virtuálnej meny, a to v nadväznosti na prijatie zákona  
č. 279/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Podľa § 9 písm. l) cit. zákona sa virtuálnou menou 
rozumie  digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej 
moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je 
akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno 
elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.  
 
V § 9 ods. 28 sa dopĺňa účtovanie bezodplatne nadobudnutej virtuálnej meny.  
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2. Účtovanie v účtovnej jednotke, ktorá je poľovníckou organizáciou 
V súvislosti s účtovaním v účtovnej jednotke, ktorou je poľovnícka organizácia podľa § 32 zákona  
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 115/2013 Z. z. (ďalej 
len „zákon č. 274/2009 Z. z.), došlo k zmenám a doplneniam v nasledovných ustanoveniach: 

 § 9 ods. 21 – dopĺňa sa účtovanie výdavkov na obstaranie zásob o výdavky spojené s obstaraním 
značky na označenie ulovenej zvery podľa § 64 zákona č. 274/2009 Z. z.; 

 § 9 ods. 22 – dopĺňa sa účtovanie výdavkov  na  služby o výdavky spojené so zmluvou za užívanie 
poľovného revíru a výdavky súvisiace s vyšetreniami podľa § 17 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktoré súvisia s výkonom činnosti. Podľa tohto ustanovenia 
ide o výdavky na kontrolu, prevenciu a diagnostiku ustanovených chorôb. Vo výkaze o príjmoch  
a výdavkoch sa tieto výdavky poľovníckej organizácie vykazujú v stĺpci za nezdaňovanú činnosť; 

 § 9 ods. 25 – dopĺňa sa účtovanie výdavkov na prevádzkovú réžiu o výdavky súvisiace s povoleniami 
na lov zveri a výdavky spojené s povinne platenými členskými príspevkami podľa § 43 zákona  
č. 274/2009 Z. z. 

 
3. Ostatné zmeny a doplnenia 

Ostatné zmeny a doplnenia sa týkajú nasledovných ustanovení: 

 § 7 ods. 3 – vypúšťa sa účtovanie kolkov ako cenín, a to v nadväznosti na elektronický spôsob 
uhrádzania správnych poplatkov; 

 § 9 ods. 9 – ustanovuje  sa účtovanie a vykazovanie mínusového zostatku na bankovom účte, ktorý  
sa účtuje ako kontokorentný úver a vo výkaze  o majetku a záväzkoch sa vykazuje na riadku Úvery  
a pôžičky; 

 § 13 ods. 2 písm. c) – ustanovenie upravuje písomnosti ako podklad na zápisy v mzdových listoch,   
z ktorých je zrejmý výpočet okrem iného aj daňového  bonusu  na  zaplatené  úroky  alebo  jeho  časť 
podľa § 33a s § 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; 

 § 21 ods. 4 – dopĺňa sa účtovanie dotácií o dotácie na obstaranie neodpisovaného dlhodobého 
majetku. 

 
 
 
 
Vypracoval:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                    Odbor daňovej metodiky 

               január 2021 
 


