
Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu 
zdaňovania virtuálnych mien 

 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) vydáva nasledovné metodické 
usmernenie na zabezpečenie jednotného výkladu pri zdaňovaní príjmu z plynúceho v súvislosti s predajom 
virtuálnej meny podľa zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o dani z príjmov“).  

 
1. Úvod 

 
Pre účely tohto usmernenia sa virtuálnou menou rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani 
garantovaný  centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, 
nemá právny status meny alebo peňazí,  ale je akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako 
platobný prostriedok a ktorý možno, prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.  

 
 

2. Právny základ  
 

Podľa § 2 písm. b) zákona o dani z príjmov je predmetom dane daňovníka príjem (výnos) z činnosti daňovníka 
a z nakladania s majetkom daňovníka a podľa § 12 ods. 2 je predmetom dane daňovníka, ktorý nie je založený 
alebo zriadený na podnikanie príjem z činností, ktorými dosahuje zisk alebo ktorým sa dá zisk dosiahnúť, pričom 
zdaneniu podlieha iba zdaniteľný príjem podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov, t. j. príjem, ktorý je predmetom 
dane a nie je od dane oslobodený podľa zákona o dani z príjmov alebo podľa medzinárodnej zmluvy. Príjem 
(výnos) plynúci z predaja virtuálnej meny je predmetom dane, ktorý nie je od dane oslobodený a preto je 
považovaný za zdaniteľný príjem podľa zákona o dani z príjmov. Za predaj virtuálnej meny sa na účely zdanenia 
podľa tohto usmernenia považuje akákoľvek výmena napr. výmena virtuálnej meny za majetok alebo výmena 
virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo jej odplatný prevod, a to aj výmena za inú virtuálnu menu. 
 

3. Spôsob zdaňovania 
 

3.1 U daňovníka podľa § 2 písm. d) prvého bodu zákona o dani z príjmov, ktorý nemá virtuálnu menu zaradenú 
do obchodného majetku podľa § 2 písm. m) zákona o dani z príjmov je príjem z jej predaja ostatným (iným) 
príjmom podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Dosiahnuté zdaniteľné príjmy je možné znížiť o preukázateľne 
vynaložené výdavky na ich dosiahnutie, ak sú však výdavky vyššie ako  dosiahnuté príjmy, na rozdiel sa 
neprihliada. 
 

3.2 U daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 zákona o dani z príjmov, je príjem dosiahnutý 
z predaja virtuálnej meny zdaniteľným príjmom podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov, na ktorý možno 
nahliadať primerane ako na príjem plynúci z finančného majetku.1 Uvedený daňovník pri zisťovaní základu 
dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia zisteného z účtovníctva alebo z rozdielu 
príjmov a výdavkov. Takto zistený výsledok hospodárenia alebo rozdiel príjmov a výdavkov sa transformuje 
na základ dane prostredníctvom § 17 až 29 zákona o dani z príjmov. Na základe uvedeného k dosiahnutému 
príjmu z predaja virtuálnej meny je možné uplatniť daňové výdavky podľa § 19 zákona o dani z príjmov do 
výšky príjmov z predaja primerane podľa § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov. V ostatných prípadoch 
zahrňovania nákladov a výnosov do základu dane sa postupuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  
 

4. Spôsob ocenenia a účtovania virtuálnej meny  
 

4.1 Na účely účtovníctva sa odplatne nadobudnutá virtuálna mena spĺňajúca definíciu majetku podľa  § 2 ods. 4 
písm. a) zákona  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

                                                           
1 § 25 ods. 1 písm. e) bod 3a. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 



o účtovníctve“) považuje za  krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky, pri ktorom sa na účely 
ocenenia postupuje ako pri  cenných papieroch určených na obchodovanie v ocenení podľa § 25 ods. 1  
písm. e)  bodu 3a. zákona o účtovníctve; ustanovenie § 25 ods. 7 zákona o účtovníctve sa v takomto prípade 
nepoužije. 
 

4.2 Virtuálna mena získaná v procese tzv. ťaženia sa do dňa jej  vyradenia výmenou alebo iným spôsobom 
eviduje v podsúvahe resp. v pomocnej knihe; v deň realizácie výmeny  sa zaúčtuje v ocenení podľa § 25 
ods. 1 písm. e) bodu 3a. zákona o účtovníctve.  
 

4.3 Na ocenenie majetku okrem peňažných prostriedkov a služby nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu sa 
použije ocenenie virtuálnej meny podľa § 27 ods. 2 písm. a)  zákona o účtovníctve ku dňu uskutočnenia 
účtovného prípadu. Takéto ocenenie sa považuje za vstupnú cenu majetku aj pre účely zdanenia. 

 

4.4 Na ocenenie virtuálnej meny nadobudnutej za inú virtuálnu menu sa použije ocenenie virtuálnej meny podľa 
§ 27 ods. 2 písm. a)  zákona o účtovníctve ku dňu jej pripísania do peňaženky virtuálnej meny. 
 

4.5 V súlade s § 13 ods. 2 zákona o účtovníctve sa do účtového rozvrhu účtovnej jednotky účtujúcej v sústave 
podvojného účtovníctva doplní syntetický účet majetku nadväzujúci na ekonomický obsah účtovej skupiny, 
v rámci ktorej vytvorený syntetický účet dopĺňa rámcovú účtovú osnovu. Analytická evidencia sa vedie podľa 
jednotlivých druhov virtuálnych mien. V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nie je založená na účel 
podnikania, sa odplatne nadobudnutá virtuálna mena účtuje na analytickom účte k účtu 251 – Majetkové 
cenné papiere na obchodovanie. Pre potreby preukázania a vykazovania odplatne nadobudnutej virtuálnej 
meny sa v účtovníctve účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva vytvorí v súlade  
s § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve pomocná kniha finančného majetku. 

 

4.6 Rozdiely vzniknuté v účtovníctve do času pripísania alebo úbytku virtuálnej meny sa účtujú s vplyvom na 
výsledok hospodárenia. Pri stanovení ocenenia  úbytku virtuálnej meny sa primerane postupuje podľa § 25 
ods. 5 zákona o účtovníctve. Podrobnosti oceňovania virtuálnej meny sa uvádzajú vo vnútornom predpise 
účtovnej jednotky.  

 

4.7 Virtuálna mena sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neoceňuje reálnou hodnotou resp. 
trhovou cenou.  
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