Metodické usmernenie č. MF/012766/2022-36 k postupu účtovania rozdielu zo zaokrúhľovania
pri platbách v hotovosti s účinnosťou od 1.7.2022

Toto metodické usmernenie sa vydáva za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri účtovaní rozdielov vzniknutých z dôvodu
zaokrúhľovania výslednej ceny platenej v hotovosti.
Zákonom č. 457/2021 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 18/1993 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ( ďalej „zákon o cenách“)
sa s účinnosťou od 1.7.2022 zavádza zaokrúhľovanie cien výrobkov, výkonov, prác, služieb, nájmu a nehnuteľností (ďalej len
„tovar“), ktoré sú uhrádzané v hotovosti.
Spôsob zaokrúhlenia ceny je upravený v § 3 ods. 4 zákona o cenách. Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.
Celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol
a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa
zaokrúhľuje nahor. Zaokrúhľuje sa až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2
eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.
Zaokrúhľovanie výslednej ceny platby nemá na účely účtovníctva vplyv na oceňovanie nakupovaného majetku, zásob a služieb.
Rozdiely vzniknuté zo zaokrúhľovania sa účtujú podľa charakteru rozdielu na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť, alebo v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.
Zaokrúhľovanie výslednej sumy pri platbe v hotovosti podľa zákona o cenách sa týka platieb za tovary a služby pri ktorých je cena
peňažnou sumou pri nákupe a predaji tovaru a služby, alebo ide o prenájom, a nie je upravená osobitným predpisom.
Ustanovenie zákona o cenách o zaokrúhľovaní sa nevzťahuje na prípady, pokiaľ je úhrada v hotovosti upravená osobitným
predpisom (napr. zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 o cestovných náhradách), alebo ide o výplatu miezd, úhradu pokút,
penále a úrokov.
Informácie k postupu pri zaokrúhľovaní výslednej sumy pri platbe v hotovosti sú uvedené na webovom sídle Ministerstva financií
Slovenskej republiky:
https://www.mfsr.sk/files/sk/dane-cla-uctovnictvo/cenova-oblast/zaokruhlovanie_otazky-odpovede_final-15-6-2022.pdf
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/zaokruhlovanie-minci-faq.html
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