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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 3. decembra 2009
č. MF/26312/ 2009-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002 č. 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
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 republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/
2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002
Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003
č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003
Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004
č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/
2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005
č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/
2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006
č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/
2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007
č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/
2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/
2008 Z. z.) a opatrenia z 12. marca 2009
č. MF/10531/2009-74 (oznámenie č.104/
2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 25 ods. 1 sa za slovom „vkladov“ vypúšťa čiarka a slová „zriaďovacie náklady“.
2. § 26 vrátane nadpisu znie:
„ § 26
Účtovanie pri zlúčení, splynutí a rozdelení
(1) Pri zrušení bez likvidácie sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky ku dňu
predchádzajúcemu rozhodnému dňu rozdiely vzniknuté medzi reálnou hodnotou majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1 písm. d)

zákona a účtovnou hodnotou majetku a záväzkov účtujú
a) na účet opravných položiek podľa § 18,
ak je reálna hodnota majetku nižšia ako
účtovná hodnota tohto majetku, pričom
pri ich účtovaní sa odhadujú ekonomické
úžitky z majetku v účtovnej jednotke, ktorá sa stane právnym nástupcom (ďalej
len „nástupnícka účtovná jednotka“),
b) na účet rezerv; tvorba a zrušenie rezerv
sa účtuje podľa § 19 a zohľadňuje sa
tvorba rezerv v nástupníckej účtovnej
jednotke,
c) výsledkovo alebo na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov, ak ide o majetok a záväzky
podľa § 14 a 16, pri ktorých sa účtuje
zmena reálnej hodnoty z dôvodu zostavenia účtovnej závierky,
d) v ostatných prípadoch neuvedených
v písmenách a) až c) na účet 416 –
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri
zlúčení, splynutí a rozdelení; pred účtovaním oceňovacieho rozdielu sa zúčtuje
opravná položka podľa § 18 ods. 14.
(2) V účtovníctve sa účtovnou hodnotou
podľa odseku 1 rozumie hodnota majetku
po zohľadnení odpisov vytvorených ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
ocenenie metódou vlastného imania pri cenných papieroch a podieloch oceňovaných
metódou vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka alebo
hodnota majetku po zohľadnení opravných
položiek vytvorených ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a rezerv vytvorených ku dňu, ku ktorému sa
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zostavuje účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
(3) V otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky sa oceňujú majetok a záväzky podľa § 25 ods.1 písm. f) zákona v zanikajúcej právnickej osoby alebo podľa § 25
ods. 2 zákona. Pri zlúčení sa preberajú konečné stavy účtov nástupníckej účtovnej
jednotky podľa § 17 ods. 6 zákona.
(4) Zostatok účtu 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení vzniknutý podľa odseku 1 písm. d), sa
v otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky vykazuje na účtoch účtovej skupiny 41
– Základné imanie a kapitálové fondy a účtovej skupiny 42 – Fondy tvorené zo zisku
a prevedené výsledky hospodárenia, a to
v súlade so zmluvou o zlúčení, splynutí alebo
rozdelení.
(5) V otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky sa vzniknuté rozdiely z dôvodu
vylúčenia vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátane rezerv a účtov časového rozlíšenia medzi účtovnými jednotkami zúčastnenými na splynutí a rozdelení vykazujú na účte
428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Pri zlúčení sa vzájomné pohľadávky a záväzky vrátane rezerv a účtov časového rozlíšenia medzi účtovnými jednotkami zúčastnenými na zlúčení vylúčia po zlúčení,
a vzniknuté rozdiely z dôvodu vylúčenia vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátane účtov časového rozlíšenia a rezerv, sa účtujú na
príslušné účty nákladov alebo výnosov v účtovníctve nástupníckej účtovnej jednotky.
(6) V otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky sa vykazujú majetok, záväzky a vlastné imanie jednotlivých účtovných
jednotiek zúčastnených na zlúčení, splynutí
a rozdelení, ak zúčastnená účtovná jednotka nemá podiel18) v inej zúčastnenej účtovnej
jednotke. Ak jedna zúčastnená účtovná jednotka má podiel v inej zúčastnenej účtovnej
jednotke, vykazujú sa hodnoty v otváracej
súvahe nástupníckej účtovnej jednotky po vylúčení podielov, ktoré sa účtujú na účtoch účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok a hodnoty vlastného imania pripadajúce-
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ho na tieto podiely. Hodnota goodwillu alebo záporného goodwillu sa vykazuje podľa
§ 37 ods. 8 až 11.
(7) Ak podľa osobitného predpisu19) vznikajú pri zlúčení vlastné akcie alebo vlastné
obchodné podiely, v otváracej súvahe sa vykazuje
a) majetok, záväzky a vlastné imanie nástupníckej účtovnej jednotky,
b) majetok, záväzky a vlastné imanie zanikajúcej právnickej osoby, a to vrátane
vlastných akcií alebo vlastných obchodných podielov,
c) goodwill alebo záporný goodwill, ktorého suma sa vypočíta ako rozdiel medzi
hodnotou finančnej investície tvoriacej
podiel18) v nástupníckej účtovnej jednotke a hodnotou vlastného imania nástupníckej účtovnej jednotky pripadajúcou
na tento podiel,
d) v hodnote goodwillu alebo záporného
goodwillu suma na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na
účet 429 – Nerozdelená strata minulých rokov.
(8) V otváracej súvahe nástupníckej účtovnej jednotky sa majetok a záväzky, ktoré
sa preberajú od zahraničnej právnickej osoby v ocenení podľa § 25 ods. 2 zákona, vykazujú prepočítané podľa § 24 ods. 2
písm. c) zákona.
(9) V nástupníckej účtovnej jednotke, ktorá v otváracej súvahe vykázala vlastné akcie
alebo vlastné obchodné podiely a účtuje zánik vlastných akcií alebo obchodných podielov z dôvodu zníženia základného imania, sa rozdiel medzi účtovnou hodnotou
vlastných akcií alebo vlastných obchodných
podielov a menovitou hodnotou znižovaného základného imania účtuje podľa charakteru na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19
znejú:
„18) § 61 Obchodného zákonníka.
19) § 120 ods. 3 Obchodného
zákonníka.“.
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3. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 27a
Účtovanie nepeňažných vkladov
(1) Pri nepeňažnom vklade, ktorým je
podnik alebo časť podniku (ďalej len „vklad
podniku“), sa v účtovníctve prijímateľa vkladu podniku účtujú prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov tvoriace vklad podniku na vecne príslušné účty v ocenení podľa
§ 27 ods. 2 zákona. Identifikovaný a spoľahlivo oceniteľný dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vkladateľa sa u prijímateľa vkladu podniku účtuje na
príslušný účet dlhodobého nehmotného majetku.
(2) V účtovníctve prijímateľa vkladu podniku sa rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov tvoriacich vklad podniku a hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka19aa) (ďalej len „uznaná hodnota vkladu“),
účtuje podľa charakteru ako goodwill alebo
ako záporný goodwill na účet 015 – Goodwill.
(3) V účtovníctve vkladateľa vkladu podniku sa vyradia z účtovníctva jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovnej hodnote
so súvzťažným zápisom na účet 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných
papierov a vkladov. Rozdiel medzi uznanou
hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladaných jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa účtuje podľa charakteru na ťarchu
účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo
v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. Suma uznanej hodnoty vkladu sa účtuje na príslušný účet účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov
a vkladov.
(4) V účtovníctve vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým sú jednotlivé zložky majetku, sa z účtovníctva vyradí majetok v účtovnej hodnote so súvzťažným zápisom na účet
367 – Záväzky z upísaných a nesplatených
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cenných papierov a vkladov. Rozdiel medzi
uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladaného majetku sa účtuje podľa
charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668
– Ostatné finančné výnosy. Suma uznanej
hodnoty vkladu sa účtuje na príslušný účet
účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech
účtu 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov.
(5) V účtovníctve prijímateľa nepeňažného vkladu, ktorým sú jednotlivé zložky majetku, sa účtuje na jednotlivé vecne príslušné
účty majetku majetok v uznanej hodnote
vkladu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:
„19aa) § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26) Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike
a zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.“.
5. V § 37 ods. 4 sa číslo „3“ nahrádza číslom
„1“.
6. V § 37 odseky 12 až 14 znejú:
„(12) V účtovníctve nástupníckej účtovnej
jednotky sa účtuje úprava hodnoty goodwillu alebo záporného goodwillu vykázaného
v otváracej súvahe podľa § 26 o sumu
a) identifikovateľného spoľahlivo oceniteľného dlhodobého nehmotného majetku
vytvoreného vlastnou činnosťou v zanikajúcej právnickej osobe do nadobudnutia podielu v zanikajúcej účtovnej jednotke, okrem zlúčenia podľa § 26
ods.7, ktorý sa v účtovníctve nástupníckej účtovnej jednotky zaúčtuje na účtoch
dlhodobého nehmotného majetku,
b) nerozdelených ziskov alebo neuhradených strát účtovaných na účtoch vlastného imania, ktoré pripadajú zúčastnenej
účtovnej jednotke od nadobudnutia príslušného podielu v zúčastnenej účtovnej
jednotke,
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c) účtovanú na účte 414 – Oceňovacie
rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vytvorenej k zaniknutému podielu
v zúčastnenej účtovnej jednotke,
d) odpisu goodwillu alebo záporného goodwillu na základe zistenia výšky zvýšenia ekonomických úžitkov v súvislosti
s goodwillom a zníženia ekonomických
úžitkov v súvislosti so záporným goodwillom podľa odseku 11.
(13) Hodnota záporného goodwillu po
úprave podľa odseku 12 sa účtuje na ťarchu
účtu 075 – Oprávky ku goodwillu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 551 –
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku. Hodnota
goodwillu sa odpisuje na ťarchu účtu 551 –
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 075 –
Oprávky ku goodwillu, na základe opodstatneného predpokladu zvýšenia ekonomických úžitkov v súvislosti s goodwillom.
(14) Goodwill vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje.“.
7. Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:
„30aa) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov.“.
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 30h znie:
„30h) § 50 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov.“.
9. V § 52 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Daň z pridanej hodnoty pri zmene účelu
využitia majetku podľa osobitného predpisu30i) sa účtuje podľa charakteru na ťarchu
účtu alebo v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na
ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo v prospech účtu 648 –
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Pri
zrušení registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu30j) sa účtuje daň
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z pridanej hodnoty na ťarchu účtu 548 –
Ostatné náklady na hospodársku činnosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30i a 30j
znejú:
„30i) § 54 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
30j) § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov.“.
10. V § 59 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 16 sa označujú ako
odseky 8 až 15.
11. V § 59 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Rozdiel medzi reálnou hodnotou a účtovnou hodnotou podľa § 26 ods. 1 písm. d)
sa účtuje na vecne príslušný účet majetku alebo záväzkov so súvzťažným zápisom na
účet 416 –Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení.“.
12. Za § 86f sa vkladá § 86g, ktorý vrátane
nadpisu znie:
„§ 86g
Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. januára 2010
(1) Na účet 415 – Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín sa účtuje rozpustenie
oceňovacieho rozdielu podľa ustanovenia
§ 59 ods. 8 v znení účinnom do 31.decembra 2009.
(2) Pri účtovaní a odpisovaní goodwillu
alebo záporného goodwillu, ktorý vznikol
do 31. decembra 2009 sa postupuje podľa
tohto opatrenia v znení účinnom do 31. decembra 2009.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2009, s výnimkou čl. I bodov 1, 2 (§ 26
ods. 3 až 9), bodov 3 až 10 a bodu 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ján Počiatek, v. r.
minister financií

Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/59 58 34 78, odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva

