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Praktická online príručka Vedenie jednoduchého účtovníctva vám pomôže pri účtovaní počas roka
2021, ako aj pri zostavovaní účtovnej závierky.

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Prinášame vám praktickú elektronickú príručku Vedenie
jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka
2021.
Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktoré pri
zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej
povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z
riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda
účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

V príručke vás bližšie oboznámime s účtovnými
zásadami, účtovnými postupmi a účtovnými knihami
špecifickými pre jednoduché účtovníctvo. V publikácii
nájdete množstvo príkladov účtovania v jednotlivých
stĺpcoch peňažného denníka posúdených aj z hľadiska zákona o dani z príjmov a príklady účtovania v
ostatných účtovných knihách. Súčasťou je aj podrobné rozobratie problematiky poistného a príspevkov
platených podnikateľom alebo platených zamestnávateľom za zamestnancov v roku 2021.

Praktický príklad účtovania v peňažnom denníku a v ostatných účtovných knihách s prílohami je
ukážkou komplexne spracovaného jednoduchého účtovníctva vrátane účtovnej závierky za účtovné
obdobie roka 2021 a zostavenia účtovných výkazov.

Opatrením č. MF/011076/2020-74 sa s účinnosťou od 31. decembra 2020 a od 1. januára 2021 zmenili
a doplnili postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva. Novelizované ustanovenia sa týkajú
predovšetkým upresnenia účtovania ostatných výdavkov v peňažnom denníku, platby kreditnou kartou,
bezodplatného nadobudnutia virtuálnej meny a účtovania dotácií na úhradu nájomného u nájomcu aj u
prenajímateľa.
Vypustilo sa účtovanie kolkov ako cenín. Doplnili sa výdavky, ktoré sú súčasťou výdavkov ovplyvňujúcich
základ dane v členení „mzdy“ a tiež účtovanie u postupcu, ktorý je platiteľom DPH, v prípade postúpenia
vlastnej pohľadávky. 

Nové ustanovenie § 21a upravuje účtovanie stravovacích poukážok, elektronických stravovacích kariet,
rekreačných poukazov, elektronických rekreačných poukazov a príspevku zamestnávateľa na športovú
činnosť dieťaťa.
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Elektronickú publikáciu si môžete objednať aj v PDF verzii: Vedenie jednoduchého účtovníctva 2021 v
PDF
 

Pozrite si tiež:
Prehľad zmien v postupoch účtovania v sústave JÚ pre rok 2021
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Súvisiaci Finančný spravodajca
25. OPATRENIE č. MF/011076/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/27076/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej závierke pre účtovné jednotky
účtujúce v sústave JÚ, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú SZČ

Súvisiace komentované ustanovenia
Komentár k § 4 oznámenia 628/2007 Z. z.

Súvisiace odborné články
1. Účtovanie PHL v jednoduchom účtovníctve s priamou väzbou na daňové posúdenie výdavkov
2. Daňová uznateľnosť pohonných látok
3. Auto v obchodnom majetku, prenajaté alebo vypožičané
4. Vlastné auto nezaradené v obchodnom majetku – použitie na pracovných cestách
6. Zmena pri dani z motorových vozidiel
4. Novelizované ustanovenia postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve pre rok 2021
Vybrané účtovné prípady a ich riešenia v sústave jednoduchého účtovníctva
Vybrané účtovné prípady v JÚ v príkladoch
Podnikanie fyzických osôb v jednoduchom účtovníctve – automobil

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
628/2007 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ
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