
Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov     

  
 
 
 
 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 20. júna 2018 schválila zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V Čl. III tohto zákona sa mení a dopĺňa zákon  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“) s účinnosťou od 1. októbra 2018. 
 
Zmeny a doplnenia v ZoÚ sa týkajú ocenenia virtuálnej meny, a to v nasledovných ustanoveniach: 
 

- § 24 ZoÚ – dopĺňa sa odsek 10, ktorý ustanovuje prepočet virtuálnej meny na eurá ku dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13 ZoÚ,  

 
- § 25 ods. 1 ZoÚ – dopĺňa sa písm. h), ktoré ustanovuje ocenenie virtuálnej meny a ocenenie služieb a 

majetku nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu,  
 

- § 25 ods. 5 ZoÚ – rozširuje sa použitie spôsobu ocenenia váženým aritmetickým priemerom alebo 
spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena  
na ocenenie úbytku tohto majetku (FIFO metóda) aj na ocenenie úbytku virtuálnej meny, 

 
- § 27 ZoÚ – dopĺňa sa odsek 13, ktorý ustanovuje za reálnu hodnotu virtuálnej meny trhovú cenu zistenú 

ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného 
verejného trhu s virtuálnou menou, 

 
- § 39q ZoÚ – podľa prechodného ustanovenia sa ocenenie virtuálnej meny podľa § 24 ods. 10, § 25  

ods. 1 písm. h) a § 27 ods. 13 ZoÚ použije prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné 
obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018. 

 
Zákonom o dani z poistenia bol v článku IV novelizovaný aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov  
sú obsiahnuté v samostatnej informácii. 
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