
 

 

 
 

Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej 

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

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o 

usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej 

závierky  pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého 

účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú 

zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na 

dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia 

základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov 

(Opatrenie MF SR z  24. septembra 2014 č. MF/15523/2014-74) 

 

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. 

MF/15523/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 

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

postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení 

položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého 

účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak 

preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na 

účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) 

nadobúda účinnosť 31. decembra 2014. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej 

republiky o vydaní opatrenia je uverejnené v zbierke zákonov v čiastke 87/2014 pod číslom 

277/2014. 

 

Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014, ktorý je prístupný v 

elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk. 

 

Zmeny sa týkajú vzoru účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave 

jednoduchého účtovníctva podľa opatrenia. Spojením tzv. krycích listov Výkazu o príjmoch a 

výdavkoch a Výkazu o majetku a záväzkov vzniká jeden ucelený súbor Účtovná závierka v 

jednoduchom účtovníctve s označením Úč FO. Z uvedeného dôvodu sa vzor účtovnej 

závierky ustanovuje jednou prílohou. Keďže vzor účtovnej závierky neobsahuje názvy 

výkazov, ale len ich číselné označenia Úč FO 1 – 01 a Úč FO 2 – 01, bolo doplnené 

jednoznačné identifikovanie výkazov aj v texte opatrenia.  

 

Podľa prechodných ustanovení sa nový vzor účtovnej závierky pre jednoduché účtovníctvo 

použije po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2014.  
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