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Zmeny v slovenskej a európskej legislatíve a ďalšie témy
Vítame Vás v augustovom vydaní Aktualít Legislatívnej rady NKÚ SR, v ktorom Vám prinášame informácie
v nasledujúcich oblastiach:
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VESTNÍK EU

Ročník 62 marec 2019
https://eur-lex.europa.eu/oj/2018/08/direct-access.html?ojYear=2017&locale=sk
1.1 Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1312 z 22. júla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ)
2016/810 (ECB/2016/10) o druhej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2019/22)
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.204.01.0123.01.SLK&toc=OJ:L:2019:204:TOC
Účinnosť Rozhodnutia Európskej centrálnej banky: od 03.08.2019
Napríklad:
(1) Podľa článku 1 ods. 4 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) môže Rada guvernérov nástroje, požiadavky, kritériá
a postupy uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť.
(2) Rada guvernérov, vykonávajúc svoj mandát na udržiavanie cenovej stability a s cieľom posilniť transmisiu menovej
politiky tým, že bude stimulovať poskytovanie úverov bankami pre nefinančný súkromný sektor, prijala 28. apríla 2016
rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) (2). Toto rozhodnutie upravuje druhú sériu cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-II), ktoré sa uskutočnili
od júna 2016 do marca 2017.(3) S cieľom napomôcť zachovaniu výhodných podmienok poskytovania bankových úverov
a podporiť akomodačné nastavenie menovej politiky v členských štátoch, ktorých menou je euro, Rada guvernérov
7. marca 2019 rozhodla o uskutočnení novej série siedmich cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO-III).
Podmienky pre tieto TLTRO-III sa stanovia v osobitnom rozhodnutí.
Článok 1
Zmeny
V článku 6 rozhodnutia (EÚ) 2016/810 (ECB/2016/10) sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:
„3. Aby mohol účastník využiť postup predčasného splatenia, oznámi príslušnej NCB svoj zámer splatiť úver v deň predčasného splatenia s využitím uvedeného postupu prinajmenšom dva týždne pred dátumom predčasného splatenia.
4. Oznámenie podľa odseku 3 sa pre dotknutého účastníka stáva záväzným dva týždne pred dňom predčasného splatenia, ktorý je v ňom určený. Ak účastník čiastočne alebo úplne nevyrovná sumu splatnú ku dňu splatnosti podľa postupu
predčasného splatenia, môže to mať za následok uloženie finančnej pokuty. Príslušná finančná pokuta sa vypočíta
2

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

v súlade s prílohou VII k usmerneniu (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) a zodpovedá finančnej pokute, ktorá sa ukladá
v prípade nesplnenia povinností primerane zabezpečiť a vyrovnať sumu, ktorá bola zmluvnej strane pridelená v súvislosti
s reverznými transakciami na účely menovej politiky. Uložením finančnej pokuty nie je dotknuté právo NCB uplatniť
opravné prostriedky ustanovené v článku 166 usmernenia (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60), ak nastane prípad zlyhania.“
1.2 Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1335 zo 7. júna 2019, ktorým sa mení usmernenie (EÚ)
2018/876 o Registri údajov o inštitúciách a pridružených osobách (ECB/2019/17)
o https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.208.01.0047.01.SLK&toc=OJ:L:2019:208:TOC
Usmernenie nadobudlo účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých
menou je euro.
Napríklad:
(1) Európska centrálna banka (ECB) vedie Register údajov o inštitúciách a pridružených osobách (RIAD), ktorý je zdieľaným súborom referenčných údajov o právnych a iných štatistických inštitucionálnych jednotkách pre Európsky systém
centrálnych bánk (ESCB).
(2) S cieľom lepšej podpory prevádzkových postupov v rámci Eurosystému a plnenia úloh ESCB by mal RIAD obsahovať
údaje potrebné pre niektoré zmeny referenčných sadzieb na peňažných trhoch. V tejto súvislosti by mal RIAD obsahovať aktuálne údaje relevantné pre stanovenie krátkodobej eurovej sadzby v súlade s článkom 8 ods. 5 usmernenia
Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1265 (ECB/2019/19) (1). Preto je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť
článok 22 usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/876 (ECB/2018/16) (2).
Článok 1
Zmeny
Usmernenie (EÚ) 2018/876 (ECB/2018/16) sa mení takto:
1.V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2. RIAD je zdieľaným súborom ESCB pre referenčné údaje o jednotlivých subjektoch a vzťahoch medzi nimi. RIAD
uľahčuje integráciu CSDB, SHSDBA a AnaCredit, ako aj súborov údajov o peňažných finančných inštitúciách, investičných fondoch, finančných spoločnostiach osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami, príslušných
inštitúciách pre štatistiku platieb, poisťovacích korporáciách a poisťovacích fondoch poskytnutých na základe príslušných právnych aktov ECB o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre tieto subjekty. RIAD tým umožní ESCB odvodiť, okrem iného, konsolidované bankové expozície a zadlženosť dlžníkov na konsolidovanom základe.“;
Článok 10 sa mení takto:
a) Odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. V súlade s režimom dôvernosti ustanovených v článku 8 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa nezverejňujú dôverné
referenčné údaje, Štatistické informácie prevzaté zo zdroja, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi
prístupný verejnosti, sa nepovažujú za dôverné a informácie zaznamená v RIAD sa zvyčajne zverejňujú právnickými
osobami, ktorých sa týkajú. Na referenčné údaje, ktoré neboli pôvodne zbierané podľa právneho rámci ESCB
pre štatistiku, sa budú vzťahovať ustanovenia o dôvernosti platné pre tieto údaje. Medzi tieto ustanovenia patria napríklad ustanovenia o dôvernosti tých právnych rámcov, podľa ktorých boli tieto údaje zbierané a ustanovenia o dôvernosti uvedené v zmluvách s príslušným subjektom, ktorý poskytol údaje“.
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NOVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY

(zverejnené v zbierke zákonov na portáli https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/
na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184,
2.1 OZNÁMENIE 251/2019 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo opatrenie zo 7. augusta 2019
č. MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra
2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti
pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov.
o https://www.slov-lex.sk/chronologicky-register-opatreni/SK/OP/2019/10/20190815.html
Účinnosť: od 15.08.2019
Čl. I
1. V § 2 ods. 1 písm. f) sa suma „2 000 eur“ nahrádza sumou „5 000 eur“.
2. V § 2 ods. 1 písm. h) sa suma „2 000 eur“ nahrádza sumou „4 000 eur“.
3. V § 2 ods. 1 písm. i) sa suma „4 000 eur“ nahrádza sumou „6 000 eur“ a suma „1 000 eur“ sa nahrádza sumou
„2 000 eur“.
4. V § 2 ods. 1 písm. j) sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „4 500 eur“ a suma „500 eur“ sa nahrádza sumou
„1 000 eur“.
5. V § 2 ods. 1 sa písmeno j) dopĺňa bodmi 25 až 29, ktoré znejú:
„25. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
26. Múzeum vo Svätom Antone,
27. Národné centrum zdravotníckych informácií,
28. rozpočtová organizácia Slovenskej akadémie vied,
29. príspevková organizácia Slovenskej akadémie vied,“.
6. V § 2 ods. 1 písm. k) sa suma „1 000 eur“ nahrádza sumou „3 000 eur“ a suma „200 eur“ sa nahrádza sumou
„500 eur“.
7. V § 2 ods. 1 sa písmeno k) dopĺňa bodom 22, ktorý znie:
„22. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN,“.
8. V § 2 ods. 1 písm. l) sa suma „500 eur“ nahrádza sumou „2 500 eur“ a suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „300 eur“.
2.2 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 262/2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/262/20190901.html
Účinnosť: od 01.09.2019
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z. a vyhlášky č. 371/2018 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 2 až 4 znejú:
„Príloha č. 2
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Prevziať prílohu - vzor
Príloha č. 3
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
Prevziať prílohu - vzor
Príloha č. 4
k vyhláške č. 22/2011 Z. z.
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Prevziať prílohu - vzor“.
2.3 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 266/2019 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
o

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/266/

Účinnosť: od 01.10.2019
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:
Príloha znie:
„Príloha k vyhláške č. 19/2016 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly úhrady diaľničnej známky“.

2.4 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 267/2019 Z. z., ktorou sa mení vyhláška
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/267/
Účinnosť: od 01.10.2019
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 4 ods. 4 a § 5 ods. 4 sa slová „DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA“ nahrádzajú slovami „DOPRAVY A VÝSTAVBY“.
2. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dátum narodenia, adresa trvalého bydliska držiteľa preukazu a“.
3. Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 476/2013 Z. z.
Prevziať prílohu - VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 476/2013 Z. z.
Prevziať prílohu - VZOR PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY“.

2.5 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
o https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/269/
Účinnosť: od 01.09.2019
Čl. I
1. V § 3 ods. 4 písm. b) sa slová „kreditového príplatku“ nahrádzajú slovami „príplatku za profesijný rozvoj“.
2. Príloha č. 12 znie:
„Príloha č.12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Prevziať prílohu - Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.“.
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FINANČNÁ SPRÁVA

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti
3.1. Novinky z legislatívny
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.04.10_odv_retazce.pdf
3.1.1 Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(čl. III zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2019/2019.08.06_13_DZPaU_2019_I.pdf
Publikované: 06.08.2019
Zákon č. 233/2019 Z. z. v článku III mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) tak, že v § 19 ods. 2 písm. h) piatom bode zákona o dani z príjmov sa za slovo
„exekútor“ vkladajú slová „alebo súd“.
Zároveň sa v poznámke pod čiarou k odkazu 88aaa) na konci pripája citácia „§ 2 ods. 1 písm. a) a b)
zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
V súlade s uvedenými úpravami je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. h) piateho bodu zákona o dani z príjmov
aj výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky zahrnutej do zdaniteľných príjmov, ak exekútor alebo
súd zastaví výkon rozhodnutia alebo exekúciu nielen z dôvodov podľa § 61n ods. 1 písm. a), c) a d)
zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov,
ale tiež v prípade zastavenia starej exekúcie z dôvodov vymedzených v § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 233/2019 Z. z.
Starou exekúciou sa podľa § 1 ods. 2 zákona č. 233/2019 Z. z. rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená
podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 233/2019 Z. z. sa stará exekúcia zastavuje týmto zákonom, ak
a) uplynula rozhodná doba a nejde o starú exekúciu podľa odseku 2,
b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo
zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty.
V súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 233/2019 Z. z. rozhodnou dobou je doba piatich rokov.
Podľa článku IV zákona č. 233/2019 Z. z. nadobúda tento zákon účinnosť 1. januára 2020
3.2 Metodické usmernenia
o https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia
3.2.1 Usmernenie č. 12/DZPaU/2019/MU k účtovaniu účtovných prípadov, ktoré súvisia s úverom poskytnutým
formou úhrady záväzkov, v sústave jednoduchého účtovníctva
o https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2019/2019.08.02_12_DZPaU_2019_MU.pdf
Publikované: 02.08.2019
Napríklad:
Finančné riaditeľstvo SR z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a Opatrenia 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
6
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svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
(ďalej len „postupy účtovania“) vydáva usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov, ktoré súvisia s úverom poskytnutým
formou úhrady záväzkov, pričom je bankou zriadený úverový účet.
Účtovanie o bankovom úvere závisí od spôsobu, akým sú peňažné prostriedky poskytnuté bankou. Banka môže poskytnúť
peňažné prostriedky priamo na bežný účet účtovnej jednotky alebo priamo uhrádza záväzky účtovnej jednotky z úverového
účtu. Toto usmernenie sa vzťahuje na účtovanie úveru, z ktorého banka priamo uhrádza záväzky účtovnej jednotky, pričom
je schválená určitá výška úverového rámca.
1. Účtovanie o pohyboch na úverovom účte len v knihe záväzkov
Ak za účelom evidencie operácií týkajúcich sa takéhoto úveru, zriadi banka na meno klienta (účtovnej jednotky) úverový
účet, ktorý nie je bežným ani iným platobným účtom, čerpanie peňažných prostriedkov, splácanie istiny, úrokov a ostatného príslušenstva (vrátane platenia poplatkov) úveru sa vykonáva v banke prostredníctvom tohto účtu. Úhrady zo strany
klienta na úverový účet sa realizujú spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere, a to odpísaním z bežného účtu klienta
v banke alebo príkazom na úhradu v prospech inkasného účtu alebo vkladmi v hotovosti.
V nadväznosti na uvedené je v tomto prípade jedno z možných riešení nazerať z účtovného hľadiska na úverový účet
len ako na „evidenčný“ účet záväzkov z úveru a pohyby na úverovom účte účtovať len v knihe záväzkov, a to na základe
výpisu z úverového účtu. Potom sa v peňažnom denníku účtuje len o skutočne zrealizovaných pohyboch peňažných prostriedkoch na bežnom účte v banke, a to na základe výpisu z bežného bankového účtu.
V účtovnej závierke sa vo výkaze o majetku a záväzkoch na riadku 18 Úvery vykáže konečný zostatok úveru, ktorý predstavuje čerpanú sumu úveru po odpočítaní splatenej istiny.
Príklad:
Podnikateľovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva je zriadený úverový účet s úverovým rámcom 200 000 eur.
Z daného úveru sú následné splácané rôzne záväzky účtovnej jednotky, resp. rôzne faktúry, ktoré sú na výpise z úverového účtu označené ako čerpanie úveru. Z výpisu z úverového účtu sú zrejmé nasledovné transakcie:
- predpis a splatenie spracovateľského poplatku v sume 1 000 eur,
- čerpanie úveru vo výške 38 315 eur a 591 eur,
- predpis a splatenie úroku v sume 39 eur,
- predpis a splatenie poplatku za správu úveru v sume 6 eur,
- splátka istiny úveru v sume 1 118 eur.
Úhrady vyššie uvedených transakcií sa realizujú odpísaním z bežného bankového účtu podnikateľa.
Účtovanie jednotlivých transakcií, ak sa o úverovom účte v peňažnom denníku neúčtuje, je uvedené v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1
Č.
Transakcia
1.
Predpis spracovateľského poplatku
2.

3.

Doklad
Výpis z úverového
účtu (záporná hodnota)
Splatenie spracovateľského poplatku Výpis z úverového
z bežného účtu
účtu (kladná hodnota)
Výpis z bežného účtu
Čerpanie úveru (úhrada faktúry)

Suma v eur
1 000
1 000
1 000

Výpis z úverového 38 315
účtu (záporná hodnota

Účtovná kniha
Kniha záväzkov –
vznik záväzku voči
banke
Kniha záväzkov – zánik záväzku voči
banke
Peňažný denník – výdavok – VOZD* v členení služby
Kniha záväzkov:
a) vznik záväzku voči
banke
b) úhrada záväzku voči
dodávateľom
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-

38 315

Peňažný denník –
v rámci uzávierkových účtovných operácií** VOZD v členení podľa charakteru výdavku, ktorý
súvisí s úhradou faktúry (s úhradou záväzku voči dodávateľom)
4.
Čerpanie úveru (úhrada faktúry)
Výpis z úverového 591
Kniha záväzkov:
účtu (záporná hoda) vznik zánota)
väzku voči
banke
b) úhrada záväzku voči
dodávateľom
591
Peňažný denník –
v rámci uzávierkových účtovných operáciu VOZD v členení
podľa charakteru výdavku, ktorý súvisí
s úhradou faktúry (s
úhradou
záväzku
voči dodávateľom)
5.
Predpis úroku
Výpis z úverového 39
Kniha záväzkov –
účtu (záporná hodvznik záväzku voči
nota)
banke
6.
Splatenie úroku z bežného účtu
Výpis z úverového 39
Kniha záväzkov – záúčtu (kladná hodnik záväzku voči
nota)
banke
Výpis z bežného účtu 39
Peňažný denník – výdavok – VOZD v členení služby
7.
Predpis poplatku za správu úveru
Výpis z úverového 6
Kniha záväzkov –
účtu (záporná hodvznik záväzku voči
nota)
banke
8.
Splatenie poplatku za správu úveru Výpis z úverového 6
Kniha záväzkov – záúčtu (kladná hodnik záväzku voči
nota)
banke
Výpis z bežného účtu 6
Peňažný denník – výdavok – VOZD v členení služby
9.
Splátka istiny úveru z bežného účtu Výpis z úverového 1 118
Kniha záväzkov –
účtu (kladná hodzníženie
záväzku
nota)
voči banke
Výpis z bežného účtu 1 118
Peňažný denník – výdavok - VNZD
*VOZD – výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov, resp. výdavok vynaložený na dosiahnutie zabezpečenie a udržanie
príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).
**V zmysle § 8 ods. 4 postupov účtovania sa v peňažnom denníku účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa zvýšia
výdavky o sumy nezaúčtované v peňažnom denníku, do uzavretia účtovných kníh, pričom sa tieto výdavky zahrnujú
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do základu dane z príjmov; tieto výdavky sa účtujú do položiek podľa druhového členenia. Ak banka uhradí z úveru záväzok voči dodávateľom, pričom súvisiaci výdavok neovplyvňuje základ dane z príjmov, o takomto výdavku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií neúčtuje, napr. úhrada záväzku, ktorý súvisí s obstaraním dlhodobého majetku.
V účtovnej závierke sa z uvedených transakcií vo výkaze o majetku a záväzkoch vykáže stav úveru na riadku 18 vo výške
37 788 eur (čerpanie úveru spolu 38 906 eur mínus splátka istiny 1 118 eur).
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PREHĽAD ZMIEN PRÁVNYCH PREDPISOV

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v auguste 2019 je uvedený v prílohe Aktualít Legislatívnej
rady NKÚ SR
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