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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 3. decembra 2009
č. MF/25454/2009-74,

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

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov
ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/
2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o po-
stupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek
účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce
v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podni-
kajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú
činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené
na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
na účely zistenia základu dane z príjmov (ozná-
menie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27.
novembra 2008 č. MF/24101/2008-74 (ozná-
menie č. 502/2008 Z. z.) a opatrenia z 12. mar-
ca 2009 č. MF/10154/2009-74 (oznámenie
č. 100/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 21 druhá veta znie: „Pri čiastoč-
nej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmot-
ného majetku sa obstarávacia cena dlhodo-
bého hmotného majetku zníži o doteraz
vykonané odpisy k vyradenej časti majet-
ku.“.

2. V § 10 ods. 28 úvodnej vete sa za slovo
„pri“ vkladajú slová „úhrade a“.

3. V § 12 ods. 5 prvej vete sa na konci pripája-
jú tieto slová: „alebo písm. g)“.

4. V § 13 ods. 1 posledná veta znie: „V rámci
uzávierkových účtovných operácií sa účtuje
úbytok predaných cenných papierov podľa
§ 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu podľa pod-
mienok ustanovených osobitným predpi-
som4).“.

5. V § 13 ods. 10 sa slová „ 4 a 5“ nahrádzajú
slovami „ 3 až 5“.

6. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nad-
pisu znie:

„§ 16a

Opravná položka
k nadobudnutému majetku

(1) V účtovníctve účtovnej jednotky sa úč-
tuje opravná položka k nadobudnutému ma-
jetku pri kúpe podniku alebo jeho časti v kni-
he dlhodobého majetku. Opravná položka
k nadobudnutému majetku je rozdiel medzi
kúpnou cenou a reálnou hodnotou, ktorou
sa majetok ocení v účtovníctve kupujúcej úč-
tovnej jednotky.

(2) Opravná položka k nadobudnutému
majetku sa účtuje ako aktívna alebo pasívna
v knihe dlhodobého majetku určenej na účto-
vanie opravnej položky k nadobudnutému
majetku.
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(3) Opravná položka k nadobudnutému
majetku sa odpisuje rovnomerne počas sied-
mich rokov. Pri jej úplnom odpísaní sa z úč-
tovníctva vyradí. Odpis aktívnej opravnej
položky k nadobudnutému majetku sa účtuje
v rámci uzávierkových účtovných operácií
podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu. Od-
pis pasívnej opravnej položky k nadobudnu-
tému majetku sa účtuje v rámci uzávierko-
vých účtovných operácií podľa § 4 ods. 6
písm. d) tretieho bodu.“.

7. § 23 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Vrátenie príjmu, v súvislosti s dobro-
pisovaním jeho pôvodnej výšky, sa účtuje
v peňažnom denníku ako zníženie príjmov
v členení podľa § 4 ods. 6 písm. d). Ak účtov-
ná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, nevykazuje za účtovné
obdobie žiadny príjem zahrnovaný do zá-
kladu dane, o vrátený príjem upraví v peňaž-
nom denníku výdavky podľa § 8 ods. 4
písm. a) bodu1c.“ .

8. Za § 23 b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane
nadpisu znie:

„§ 23c

Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. januára 2010

Na odpisovanie opravnej položky k od-
platne nadobudnutému majetku podľa § 16
sa vzťahuje doterajší predpis. Odo dňa na-
dobudnutia účinnosti tohto opatrenia sa
v knihe dlhodobého majetku určenej na účto-
vanie opravnej položky k odplatne nado-
budnutému majetku nové účtovné prípady
neúčtujú.“.

9. V prílohe č. 2 vo Výkaze o majetku a záväz-
koch sa vypúšťa slovo „odplatne“.

10. V prílohe č. 2 vo Vysvetlivkách v bode 15 sa
na konci pripájajú tieto slová: „a z knihy op-
ravnej položky k nadobudnutému majetku“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára
2010.

Ján Počiatek, v. r.
minister financií
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Referent: Ing. Fabová, tel.: 02/59 58 34 85,
odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva




