
Firemná platba zo súkromného účtu konateľa

Konateľ zaplatil za tovar valutami (PLN), ktoré vybral zo svojho účtu. Ako má spoločnosť o výbere z účtu
konateľa účtovať? Môže zaúčtovať výber peňazí zápisom 211/261?

Dátum publikácie: 2. 11. 2018
Autor: Ing. Iveta Kolenová

Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočnosti o stave
a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku a
záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a
výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka neúčtuje o súkromnom účte
konateľa, teda použitie účtu 261 – Peniaze na ceste je
bezpredmetné.

Spoločnosť bude účtovať o vzniku záväzku a jeho
úhrade voči konateľovi, ktorý vznikol tým, že konateľ
požičal spoločnosti valuty (PLN).

Pri účtovaní majetku a záväzkov v cudzej mene
postupuje účtovná jednotka podľa § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Súvisiace účtovné prípady:

Účtovné prípady MD/D

Faktúra za nákup materiálu 111/321 (kurz ECB v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu

Príjem valuty do pokladnice 211-A/379 (kurz nákupu podľa banky konateľa
alebo referenčný kurz)

Úhrada faktúry 321/211 (kurz v súlade s internou smernicou)

Úhrada záväzku voči konateľovi 379/211, 221

alebo iná alternatíva:  

Úhrada faktúry 321/379 (kurz v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu

Úhrada záväzku voči konateľovi 379/211

 

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Iveta Kolenová
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/iveta-kolenova
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2802613&f=3


Súvisiace príklady z praxe
Platby zo súkromného bankového účtu v jednoduchom účtovníctve
Tankovanie PHL súkromnou kartou živnostníka
Preplatenie parkovacej karty zamestnancovi
Výber hotovosti na súkromné účely
Súkromné výdavky/príjmy v podvojnom účtovníctve fyzickej osoby

Súvisiace účtovné súvzťažnosti
379 – Iné záväzky (2018)
379 – Iné záväzky (2019)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
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https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/platby-zo-sukromneho-bankoveho-uctu-v-jednoduchom-uctovnictve.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/tankovanie-phl-sukromnou-kartou-zivnostnika.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/preplatenie-parkovacej-karty-zamestnancovi.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/vyber-hotovosti-na-sukromne-ucely.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/sukromne-vydavky-prijmy-v-podvojnom-uctovnictve-fyzickej-osoby.htm
https://www.danovecentrum.sk/uctovne-suvztaznosti/379-ine-zavazky-2018.htm
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