
Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
zo 16. decembra 2002 č. MF/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  

 

 
 
 
 
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. MF/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 (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť  
1. októbra 2018. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je uverejnené  
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 273/2018 Z. z. 
 
Opatrenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 20/2018, ktorý je prístupný 
v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk. 
 
Od 1. októbra 2018 nadobúdajú účinnosť ustanovenia týkajúce sa virtuálnej meny, a to § 17ods. 10 písm. c), 
§ 46 ods. 6, § 80 ods. 8 a § 85 ods. 2 písm. n) opatrenia. 
 

- § 17 ods. 10 písm. c) – ustanovuje sa účtovanie virtuálnej meny v účtovej skupine 25 – Krátkodobý 
finančný majetok; 

- § 46 ods. 6 – ustanovuje sa:  
o účtovanie virtuálnej meny na syntetickom účte, ktorý si doplní účtovná jednotka do svojho 

účtového rozvrhu napríklad účet 258 – Virtuálna mena, 
o tvorba analytických účtov k virtuálnej mene, 
o účtovanie virtuálnej meny pri jej úbytku, pri prepočte virtuálnej meny na eurá a pri vzniku 

hodnotových rozdielov z dôvodu ocenenia virtuálnej meny na eurá; 
- § 80 ods. 8 – dopĺňa sa účtovanie na účte 668 – Ostatné finančné výnosy o virtuálnu menu 

nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu; 
- § 85 ods. 2 písm. n) – ustanovuje sa účtovanie virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou 

na podsúvahových účtoch do dňa výmeny za iný majetok alebo službu. 
 
Podľa prechodného ustanovenia § 86m sa vyššie uvedené ustanovenia v znení účinnom od 1. októbra 2018 prvý 
krát použijú pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018. 
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