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Záväzkový (obligačný) právny vzťah je pomer, z ktorého pre jednu stranu (dlžníka) vyplýva povinnosť
druhej strane (veriteľovi), z určitého dôvodu, niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť. 
Práva a povinnosti vyplývajúce zo záväzkového právneho vzťahu smerujú vždy od počiatku proti určitej
osobe alebo niekoľkým určitým osobám a vznikajú z dôvodov daných medzi veriteľom a dlžníkom. 
Dôvodom vzniku záväzkov sú právne skutočnosti (právne a protiprávne úkony a iné zákonom uznané
dôvody), najmä zmluvy, ale napr. aj konštitutívne rozhodnutia štátnych orgánov, predovšetkým súdov.  
Pohľadávka 
Pohľadávka je právo, ktoré vzniká jednému účastníkovi právneho vzťahu (veriteľovi), požadovať určité
plnenie od druhého účastníka právneho vzťahu (dlžníka), a to z určitého právneho dôvodu. 
Veriteľom na strane jednej je ten, kto na základe nejakého právneho vzťahu je oprávnený niečo
požadovať. Toto veriteľovo oprávnenie sa nazýva pohľadávkou. 
Dlžníkom na strane druhej je ten, kto na základe uvedeného právneho vzťahu je povinný niečo plniť.
Táto povinnosť dlžníka sa nazýva záväzkom (obligáciou), resp. dlhom. 
Dlh 
Dlh je povinnosť (záväzok) dlžníka plniť niečo veriteľovi z určitého právneho dôvodu vyplývajúceho zo
záväzkového právneho vzťahu. 
Predmetom dlhu môže byť povinnosť dlžníka niečo dať (napr. zaplatiť peňažný dlh), niečo konať (napr.
prepraviť tovar), niečoho sa zdržať (napr. prevodu nehnuteľnosti bez ponúknutia tomu, kto má k nej
zriadené predkupné právo) alebo niečo trpieť. 
Dlh vzniká z rôznych právnych skutočností, najčastejšie z právnych úkonov, menovite zo zmlúv.
Najbežnejším spôsobom zániku dlhu je jeho splnenie. 
Vzťah medzi veriteľom a dlžníkom upravuje záväzkové (obligačné) právo, a to v zákone č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zákone č. 513 / 1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov. 
Napriek uvedenej právnej úprave však obchodné ani občianske právo pojem pohľadávka nedefinuje.
Právna terminológia v súvislosti so záväzkovými právnymi vzťahmi pozná a aplikuje len pojem záväzok. 

Účtovanie pohľadávok v sústave podvojného účtovníctva

Základné princípy účtovania o pohľadávkach 
Moment vzniku pohľadávky v zmysle všeobecných právnych predpisov (Obchodný zákonník, Občiansky
zákonník) je i momentom, kedy sa o pohľadávke účtuje. Tento moment je v postupoch účtovania PÚ
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definovaný v § 2 ako deň uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu vzniku pohľadávky sa vykoná
účtovný zápis o tejto skutočnosti, a to na základe účtovného dokladu.  
V praxi sa vyskytujú i situácie, kedy pohľadávka vznikla, avšak účtovná jednotka nemá včas k dispozícii
účtovný doklad. Uvedenú problematiku riešia postupy účtovania v ustanovení § 48 ods. 3 podľa ktorého
sa účtujú pohľadávky, u ktorých účtovná jednotka nevie výšku, keďže doklad do dňa určeného internou
smernicou nebol účtovnej jednotke doručený. Účtovný zápis sa v takomto prípade uskutoční na základe
interného účtovného dokladu. V poslednom období je typickým príkladom tohto druhu pohľadávky nárok
na dotácie účtované na ťarchu účtu 346 alebo 347. 
Spôsoby oceňovania pohľadávok 
Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov ustanovuje štvrtá časť zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“), v ustanoveniach § 24 až § 28. Oceňovanie pohľadávok
ako druhu majetku je ustanovené nasledovne: 
– obstarávacou cenou sa oceňujú pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky
nadobudnuté vkladom do základného imania [§ 25 ods. 1 písm. a) bod 4 ZoÚ],   
– menovitou hodnotou pohľadávky pri ich vzniku [§ 25 ods. 1 písm. c) bod 2 ZoÚ]. 
Účtovanie v účtovej triede 3 
V sústave podvojného účtovníctva sa pohľadávky účtujú v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy. Na
rozdiel od účtovania záväzkov, u ktorých sú krátkodobé záväzky účtované v účtovej triede 3 a dlhodobé
záväzky účtované v účtovej triede 4, pohľadávky krátkodobé (s dobou splatnosti do 1 roka) i
pohľadávky dlhodobé (s dobou splatnosti viac ako jeden rok) sa účtujú v účtovej triede 3. 
Analytické účty  
Povinnosť používania analytických účtov v súvislosti s účtovaním o pohľadávkach je stanovená v § 4
Postupov účtovania, pričom sa zohľadňujú tieto hľadiská: 

podľa dohodnutej doby splatnosti, 
podľa zostatkovej doby splatnosti, 
podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov, 
členenie na slovenskú menu a cudziu menu, 
členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok,
členenie sa týka aj požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky, 
členenie pre potreby zúčtovania zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, príspevkov
na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu, 
členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky. 

V praxi často vznikajú otázky, či analytický účet môže obsahovať viac ako tri číselné znaky. Analytický
účet bude obsahovať toľko číselných znakov, koľko je pre zohľadnenie hľadísk stanovených v § 4
Postupov účtovania PÚ v konkrétnej účtovnej jednotke potrebných. 
Povinnosť používania analytických účtov aj z titulu členenia podľa položiek účtovnej závierky, t. j. podľa
položiek Súvahy a Poznámok, zahŕňa okrem dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti aj
povinnosť zohľadniť: 

splatnosť (členenie na pohľadávky do lehoty splatnosti, po lehote splatnosti) – časť „F“ písm. s)
Poznámok, 
zabezpečenie pohľadávok (zabezpečenie záložným právom alebo inou formou zabezpečenia) – časť
„F“ písm. t) Poznámok, 
obmedzenie nakladania s pohľadávkami (pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo
a pohľadávky, s ktorými má účtovná jednotka obmedzené právo nakladania s nimi) – časť „F“
písm. u) poznámok. 

PRÍKLAD č. 1: 
Účtovná jednotka „C“ vytvárala algoritmus pre stanovenie analytických účtov (AÚ) k syntetickým účtom
(SÚ) pohľadávok z obchodného styku v súlade s ustanoveniami Postupov účtovania. Účtovná jednotka
nemala žiadne zabezpečené pohľadávky ani žiadne pohľadávky s obmedzenou možnosťou nakladania
s nimi. 
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Konečná verzia algoritmu na tvorbu analytických účtov k pohľadávkam mala nasledujúci tvar: 
1. a 2. pozícia AÚ – označenie odberateľa (1 – 99, mená odberateľov obsahuje číselník),   
3. pozícia AÚ – označenie 1 – krátkodobá pohľadávka podľa doby splatnosti,   
     • označenie 3 – dlhodobá pohľadávka podľa doby splatnosti,   
4. pozícia AÚ – označenie 2 – krátkodobá pohľadávka podľa zostatkovej doby splatnosti,   
     • označenie 4 – dlhodobá pohľadávka podľa zostatkovej doby splatnosti,   
5. pozícia AÚ – označenie 8 – pohľadávka v slovenskej mene,   
     • označenie 9 – pohľadávka v cudzej mene,   
6. pozícia AÚ – označenie 0 – pohľadávka po splatnosti,   
     • označenie 1 – pohľadávka do splatnosti. 
Pri zaúčtovaní krátkodobej pohľadávky voči odberateľovi označenému v číselníku číslom 44 potom
účtovala na syntetický účet 311 s analytickým účtom 441280.  
Vytváranie syntetických účtov majetku, záväzkov a vlastného imania nad rámec rámcovej
účtovej osnovy 
V zmysle § 3 ods. 1 Postupov účtovania PÚ účtový rozvrh obsahuje syntetické účty z rámcovej účtovej
osnovy a môže obsahovať účtovnou jednotkou vytvorené syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného
imania nadväzujúce na ekonomický obsah účtovej skupiny, v rámci ktorej vytvorené syntetické účty
dopĺňajú rámcovú účtovú osnovu, pričom k vytvorenému syntetickému účtu sa priradí trojmiestny
číselný znak a slovné označenie. 
Z uvedeného textu vyplýva, že ak účtovná jednotka vytvorí syntetický účet napríklad „DPH z prijatých
preddavkov“, priradí mu trojmiestny číselný znak a slovné označenie, napríklad 317 – DPH z prijatých
preddavkov. 
Citované ustanovenie neupravuje počet číselných znakov analytických účtov, aj keď sa v ekonomickej
praxi práve tomuto ustanoveniu takýto význam často pripisuje. 
Zákaz kompenzácie 
V zmysle § 7 ods. 6 ZoÚ účtovná jednotka účtuje majetok a záväzky, náklady a výnosy, výdavky
a príjmy v účtovných knihách a zobrazuje ich v účtovnej závierke samostatne bez ich vzájomného
započítania, s výnimkou niektorých prípadov upravených účtovnými zásadami pre účtovné jednotky
zriadené podľa osobitných predpisov. Výnimky sú vymenované v odkaze č. 15 a týkajú sa prevažne
účtovných subjektov, ktoré sú bankami. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že nie je prípustné účtovať
len výsledok kompenzácie. Zákaz kompenzácie sa však netýka vzájomného započítania pohľadávok.
Uvedieme príklad nesprávneho i správneho postupu. 
PRÍKLAD č. 2: 
Firma „A“ predala firme „B“ tovar v hodnote 100 tis. Sk, ktorý je pre firmu „B“ materiálom pre výrobný
proces. Firma „A“ následne kúpila od firmy „B“ hotové výrobky v hodnote 150 tis. Sk. Obe firmy sa
dohodli, že vyplatený bude len rozdiel, t. j. 50 tis. Sk vyplatí firma „A“ firme „B“. 
Nesprávny postup účtovania: 

Dátum uskutočnenia
účtovného prípadu 

Účtovný
prípad 

Suma  Firma „A“ Firma „B“ 

MD D MD D 

Ku dňu splnenia dodávky Predaj tovaru 
firmou „A“   
firme „B“ 

100 000
Sk 

Neúčtované Neúčtované Neúčtované Neúčtované 

Ku dňu splnenia dodávky Predaj
výrobkov   
firmou „B“   
firme „A“ 

100 000
Sk 

Neúčtované Neúčtované Neúčtované Neúčtované 

Ku dňu splnenia dodávky Predaj
výrobkov   

50 000
Sk 

132 321 311 601 
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firmou „B“   
firme „A 

Ku dňu platby Platba 50 000
Sk 

321 221 221 311 

Správny postup účtovania: 

Dátum uskutočnenia účtovného prípadu Účtovný prípad Suma  Firma „A“ Firma „B“ 

MD D MD D 

Ku dňu splnenia dodávky Predaj tovaru   
firmou “A“   
firme „B“ 

100 000 Sk 311 604 112 321 

Ku dňu splnenia dodávky Predaj výrobkov   
firmou „B“   
firme „A“ 

150 000 Sk 132 321 311 601 

Ku dňu splnenia dodávky Predaj výrobkov   
firmou „B“   
firme „A 

100 000 Sk 321 311 321 311 

Ku dňu platby Platba 50 000 Sk 321 221 221 311 

Účtovanie pohľadávok v cudzej mene 
V zmysle § 4 ods. 7 ZoÚ účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku
v peňažných jednotkách slovenskej meny. V niektorých prípadoch a aj v prípade pohľadávok a záväzkov,
ak sú vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v slovenskej mene aj v cudzej
mene, táto povinnosť platí aj pri opravných položkách, ak majetok, ktorého sa týkajú, je vyjadrený
v cudzej mene. 
Už niekoľko rokov slovenským podnikateľom vznikajú pohľadávky v cudzej mene, nie len ak ide
o dodávku do zahraničia, ale bežným prípadom je fakturácia v cudzej mene medzi tuzemskými
podnikateľmi. V oboch prípadoch vzniká pohľadávka v cudzej mene a postup pri účtovaní je rovnaký. 
Kurzové rozdiely 
U pohľadávok v cudzej mene vznikajú kurzové rozdiely, pričom kurzovým rozdielom sa rozumie rozdiel
v kurze cudzej meny pri inkase pohľadávky oproti kurzu cudzej meny pri vzniku pohľadávky. Ak však
pohľadávka v cudzej mene trvá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta sa kurzom
NBS k tomuto dňu. Inkaso pohľadávky po tomto dni má za dôsledok, že kurzový rozdiel bude rozdielom
kurzu cudzej meny ku dňu inkasa oproti kurzu ku dňu, ku ktorému bola pohľadávka naposledy
prepočítaná (ku dňu, ku ktorému sa zostavovala účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie). 
Ocenenie pohľadávky v cudzej mene (prepočet na slovenskú menu) sa v zmysle § 24 ZoÚ uskutočňuje
vždy ku dňu: 

uskutočnenia účtovného prípadu, t. j. najčastejšie ku dňu splnenia dodávky (vznik pohľadávky), 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Použitie kurzu je ustanovené v § 24 ods. 2 ZoÚ, pričom majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene
prepočítava účtovná jednotka na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, ak
tento zákon neustanovuje inak. Inak ZoÚ ustanovuje použitie kurzu pri kúpe a predaji cudzej meny za
slovenskú menu, pričom účtovná jednotka použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo
predané. 
PRÍKLAD č. 3: 
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Spoločnosť „D“ dodala dňa 20. 4. 2007 tovar spoločnosti „B“, pričom sa dohodli na fakturácii a platbe
v €Euro, v sume 5 000 Euro. Inkaso pohľadávky sa uskutočnilo na devízový účet dňa 30. 4. 2007. 
Účtovanie: 

Dátum uskutočnenia účtovného
prípadu 

Účtovný prípad Suma  Firma
„D“ 

Firma „B“ 

Euro Sk   Kurz  MD D MD D 

20. 4. 2007 Predaj tovaru firmou
„D“ 

5 000 170 000 34
(NBS) 

311 604 132 321 

30. 4. 2007 Platba 5 000 165 000 33
(NBS) 

221A 311 321 221A 

30. 4. 2007 Kurzový rozdiel - 5 000 - 563 311 321 663 

PRÍKLAD č. 4: 
Spoločnosť „D“ dodala dňa 20. 4. 2007 tovar spoločnosti „B“, pričom sa dohodli na fakturácii a platbe
v Euro, v sume 5 000 Euro. Inkaso pohľadávky sa uskutočnilo na korunový účet dňa 30. 4. 2007. 
Účtovanie: 

Dátum uskutočnenia účtovného
prípadu 

Účtovný prípad Suma Firma
„D“ 

Firma „B“ 

Euro Sk Kurz MD D MD D 

20. 4. 2007 Predaj tovaru firmou
„D“ 

5 000 170 000 34 (NBS) 311 604 132 321 

30. 4. 2007 Platba 5 000 167 500 33,50
(KK) 

221A 311 321 221A 

30. 4. 2007 Kurzový rozdiel - 2 500 - 563 311 321 663 

*KK – komerčný kurz, kurz, ktorým komerčná banka devízy prepočítala na Sk a následne pripísala ako
príjem spoločnosti „D“ na korunový účet. 
Inventarizácia pohľadávok 
Stav pohľadávok sa overuje dokladovou inventúrou, pričom na základe odoslaných faktúr, prípadne
zmlúv alebo iných dokladov sa skúma: 

výška pohľadávky (doklad o vzniku pohľadávky po zohľadnení dokladov o prípadných čiastočných
úhradách), 
opatrenia vykonané za účelom vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti, 
existencia takých pohľadávok, v súvislosti s ktorými vznikli skutočnosti na základe ktorých by došlo
k trvalému upusteniu od vymáhania. Postupy účtovania neuvádzajú skutočnosti, ktoré musia nastať,
aby účtovná jednotka mohla u konkrétnej pohľadávky trvalo upustiť od vymáhania, postup je preto
potrebné upraviť v internej smernici. 

Spôsob vykonávania dokladovej inventúry pohľadávok stanovený, v § 29 a § 30 ZoÚ nezahŕňa
povinnosť zasielať žiadosti o písomné potvrdenie správnosti počtu a výšky pohľadávok dlžníkom. Takýto
postup môže vyplývať z interného rozhodnutia konkrétnej účtovnej jednotky. Písomné potvrdzovanie
alebo dokonca použitie pravidla „kto mlčí, ten svedčí“ v prípade, že dlžník na žiadosť nereaguje, však
nemožno z právneho hľadiska považovať za uznanie dlhu. 
Vykazovanie a zverejňovanie pohľadávok v účtovnej závierke  
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Vykazovanie a zverejňovanie údajov v účtovnej závierke (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
upravuje opatrenie MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených
z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len Opatrenie pre zostavenie účtovnej závierky). Pre
účtovnú závierku zostavovanú od 1. 1. 2007 boli zmenou vyplývajúcou z opatrenia č. MF/25812/2006-74
uverejneného vo FS č. 12/2006 upravené i účtovné výkazy. 
Pohľadávky sa v účtovnej závierke vykazujú v Súvahe ako súčasť majetku a v Poznámkach sa
zverejňujú v časti „F“. 
Vykazovanie pohľadávok v Súvahe 
Súvaha stanovuje v súvislosti s pohľadávkami vykazovanie: 

pohľadávok v ocenení podľa § 25 ZoÚ, v Súvahe stĺpec 1, časť 1 – Brutto, 
opravnej položky, t. j. rizika, že pohľadávku dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí (ocenenie rizika je
vyhodnotením skutočností, ktoré nastali alebo podľa účtovnej jednotky nastanú, a dôsledkom
ktorých je predpoklad úplného alebo čiastočného nezaplatenia pohľadávky dlžníkom) v Súvahe stĺpec
1, časť 2 – Korekcia, 
pohľadávok v ocenení podľa § 25 ZoÚ upravenom (zníženom) o opravnú položku, v Súvahe stĺpec
číslo 2 – Netto, 
pohľadávok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, v ocenení podľa § 25 ZoÚ
zníženom o opravnú položku, v Súvahe stĺpec číslo 3 – Netto. 

Vykazovanie pohľadávok podľa analytických účtov 
V Súvahe sa vykazujú jednotlivé položky zo syntetických a príslušných analytických účtov. 
Napríklad v riadku: 

číslo 042 je potrebné vykázať dlhodobé pohľadávky z obchodného styku zo zostatku účtu 311A, 
číslo 049 je potrebné vykázať krátkodobé pohľadávky z obchodného styku zo zostatku účtu 311A. 

Podľa § 4 Postupov účtovania PÚ má mať účtovná jednotka zúčtované na samostatne určených
analytických účtoch podľa zostatkovej doby splatnosti zvlášť dlhodobé a zvlášť krátkodobé pohľadávky. 
Krátkodobou podľa zostatkovej doby splatnosti je pohľadávka alebo jej časť, ktorej dátum
splatnosti je do 1 roka od dátumu (31. 12.), ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 
Dlhodobou podľa zostatkovej doby splatnosti je pohľadávka alebo jej časť, ktorej dátum
splatnosti je viac ako 1 rok od dátumu (31. 12.), ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 
Posúdenie pohľadávky z hľadiska zostatkovej doby splatnosti sa vykoná k 31. 12. a je technicky menej
náročné, ak by toto rozčlenenie bolo súčasťou inventarizácie. Niektoré softvéry majú funkciu rozčlenenia
pohľadávok (a záväzkov) podľa zostatkovej doby splatnosti zabudovanú.  
Účtovné zápisy preúčtovania na analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti sa vykonajú na
základe výsledkov inventarizácie. 
PRÍKLAD č. 5: 
Účtovná jednotka „D“ na základe písomnej dohody s odberateľom „E“ pohľadávku účtovanú na účte 311
– odberatelia vo výške 5 mil. Sk bude inkasovať v splátkach nasledovne: 

do 30. apríla 2007        2 mil. Sk 
do 31. októbra 2007     1 mil. Sk 
do 31. októbra 2008     1 mil. Sk 
do 31. októbra 2009     1 mil. Sk 

z uvedených údajov a na základe predpokladu, že splátky budú inkasované v dohodnutých termínoch, je
zrejmé, že k 31. 12. 2007 splátka splatná 31.10. 2008 je časťou pohľadávky, ktorá je podľa zostatkovej
doby splatnosti krátkodobou pohľadávkou a preto k 31. 12. sa uskutoční preúčtovanie na príslušný
analytický účet. 
Použijeme analytické členenie účtov podľa už uvedeného algoritmu, pričom firma „E“ má v číselníku
označenie 06. Účtovná jednotka podľa zostatkovej doby splatnosti účtovala na účty: 
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311 063480 – pohľadávka so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok, 
311 063280 – pohľadávka so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka. 

Účtovanie: 

Dátum uskutočnenia
účtovného prípadu 

Účtovný prípad Suma v
Sk 

MD D 

Sk   SÚ AÚ SÚ AÚ 

1. 4. 2007 Predaj tovaru 5 000 000
 

311 063480 604 

30. 4. 2007 Inkaso 1. splátky 2 000 000
 

221 311 063480 

31.10.2007 Inkaso 2. splátky 1 000 000
 

221 311 063480 

31. 12. 2007 Preúčtovanie podľa zostatkovej doby
splatnosti (splátka splatná 10/2008) 

1 000 000
 

311 063280 311 063480 

31.10.2008 Inkaso 3. splátky 1 000 000 221 311 063280 

31. 12. 2008 Preúčtovanie podľa zostatkovej doby
splatnosti (splátka splatná 10/2009) 

1 000 000
 

311 063280 311 063480 

31.10.2009 Inkaso 4. splátky 1 000 000 221 311 063280 

Vykazovanie pohľadávok účtovaných na syntetických účtoch vytvorených podľa § 3 ods. 1
Postupov účtovania PÚ
Vzor účtovného výkazu Súvaha vychádza z rámcovej účtovej osnovy a samozrejme neobsahuje prípadné
individuálne vytvorené účty majetku, záväzkov a vlastného imania. Preto sa zostatky takto vytvorených
súvahových účtov vykazujú v položkách účtových skupín označených na treťom mieste písmenom X.
Napríklad: 

riadok Súvahy č. 042 – 31X, 
riadok Súvahy č. 045 – 35X a iné. 

Pohľadávky v Súvahe 
V súvahe sú jednotlivé druhy pohľadávok vykazované ako: 

pohľadávky za upísané vlastné imanie, 
pohľadávky vykazované v rámci finančného majetku, 
dlhodobé pohľadávky, 
krátkodobé pohľadávky, 
poskytnuté preddavky. 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 

Obsah položky Číslo riadka v súvahe 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) 002 

Pohľadávky vykazované v rámci finančného majetku 

Obsah položky Číslo riadka v súvahe 

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) – 096A 027 
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Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) – 096A 028 

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) – 096A 029 

Dlhodobé pohľadávky 

Obsah položky Číslo riadka
v súvahe 

Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A 042 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351) –
391A 

043 

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku ( 351A) – 391A 044 

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) –
391A 

045 

Iné pohľadávky (335A, 33xA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) – 391A 046 

Odložená daňová pohľadávka (481A) 047 

Krátkodobé pohľadávky 

Obsah položky Číslo riadka
v súvahe 

Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A 049 

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351) –
391A 

050 

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku ( 351A) – 391A 051 

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) –
391A 

052 

Sociálne poistenie (336A) – 391A 053 

Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345, 346, 347) – 391 054 

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) – 391A 055 

Poskytnuté preddavky 

Obsah položky Číslo riadka v súvahe 

Poskytnuté preddavky na DNM (051) – 095A 012 

Poskytnuté preddavky na DHM (051) – 095A 021 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) – 095A 031 

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) – 391A 040 
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Pohľadávky a platiteľ DPH

Vznik pohľadávky a zákon o DPH 
Pohľadávka vzniká v dôsledku dodania tovaru alebo služby. V zmysle zákona o DPH
 je takéto plnenie v nadväznosti na zmluvne stanovené podmienky: 

predmetom dane, t. j. je zdaniteľným obchodom, ktorý podlieha dani, príp. je oslobodený od dane, 
nie je predmetom dane. 

Podľa skutočnosti, ktorá nastane, sa pohľadávka voči dlžníkovi rozúčtuje najčastejšie na časť patriacu
do štátneho rozpočtu z titulu vzniku daňovej povinnosti v zmysle zákona o DPH a na časť patriacu
podnikateľovi, ktorá zvyšuje výsledok hospodárenia. 

Pohľadávka Daň z pridanej hodnoty   
(časť účtovaná ako záväzok voči štátnemu rozpočtu – 343)  

Výnos   
(časť účtovaná ako výnos podnikateľa – účtová trieda 6) 

Následné (účtovné) rozdeľovanie pohľadávky v praxi často vedie k mylným názorom, že kategória
„pohľadávka“ je kategóriou s DPH alebo bez DPH. Je potrebné si uvedomiť, že pohľadávka je vzťah
k odberateľovi a predstavuje sumu peňazí, ktorú je tento povinný zaplatiť. 
Každé následné nakladanie s pohľadávkou po jej vzniku je nezávislé od skutočnosti, či
pohľadávka vznikla na základe uskutočnenia zdaniteľného obchodu, ktorý podlieha dani
alebo je oslobodený od dane, príp. nie je predmetom dane. 
Pohľadávky po ich vzniku a DPH 
Uplatňovanie zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH)
v súvislosti s postúpením a vymáhaním pohľadávok je predovšetkým v období od účinnosti „nového
zákona o DPH“ od 1. 5. 2004 predmetom mnohých diskusií. Je to podmienené tým, že nový zákon
o DPH činnosti týkajúce sa v pohľadávok nedefinuje v § 39 ako finančnú činnosť oslobodenú od dane.
Podľa § 39 ods. 1 písm. d) oslobodené od dane sú činnosti týkajúce sa platieb, prevodov platieb, šekov,
prevoditeľných dokumentov, dlhov s výnimkou vymáhania dlhov. Zákon o DPH v súvislosti s pojmom
pohľadávky obsahuje jediné ustanovenie v § 10 ods. 2 písm. b). Podľa tohto ustanovenia sa za dodanie
služby nepovažuje postúpenie pohľadávky. 
Podľa § 2 zákona o DPH a článku 2 smernice č. 2006/112 ES (od 1. 1. 2007 nahradila Šiestu smernicu)
dani podliehajú iba činnosti ekonomického charakteru vykonávané daňovým subjektom na
území členského štátu. Koncepciu ekonomických činností definuje článok 9(1) smernice č. 2006/112
ES [článok 4(2) Šiestej smernice], ktorý zahŕňa všetky činnosti výrobcov, obchodníkov a osôb
poskytujúcich služby vrátane trvalého využívania hmotného alebo nehmotného majetku na účel získania
príjmu z neho. Z precedenčného práva Súdneho dvora tiež vyplýva, že poskytnutie služieb sa realizuje
za protiplnenie v zmysle článku 2(1) (c) smernice č. 2006/112 ES [článok 2 (1) Šiestej smernice] a je
zdaniteľné, len ak existuje právny vzťah medzi poskytovateľom služby a prijímateľom. Na základe
takéhoto právneho vzťahu rovnako musí existovať recipročné plnenie, t. j. odmena prijatá
poskytovateľom služby, ktorá predstavuje hodnotu skutočne poskytnutú na odplatu za službu
poskytnutú príjemcovi. Pri postúpení pohľadávky platiteľ dane neposkytuje službu inému platiteľovi. 
Iným spôsobom sa posudzuje činnosť platiteľa dane, ktorý sa zaoberá kupovaním dlhov dlhovaných
jeho klientovi. Tento platiteľ poskytuje službu vymáhania dlhov za odplatu. Odplata predstavuje
v danom prípade protiplnenie za ekonomickú činnosť – službu, poskytnutú klientovi. Uvedený spôsob
uplatňujú napr. faktoringové spoločnosti, preto ich činnosť poskytnutie služby vymáhania dlhov za
odplatu podlieha dani. Táto činnosť nepatrí podľa § 39 zákona o DPH a článku 135 (1) (d) smernice
č. 2006/112 ES (článok 13B(d)(3) Šiestej smernice) medzi oslobodené činnosti. Niektoré verzie Šiestej
smernice napr. anglická a švédska kladie faktoring na rovnakú úroveň ako inkaso dlhu s výslovným
odkazom naň, ako na transakciu, ktorá nie je zaradená v zozname oslobodených činností. Podľa
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rozsudku ESD C-305/01 ekonomická činnosť, pri ktorej firma kupuje dlhy, preberajúc riziko neschopnosti
dlžníkov splácať, za čo fakturuje svojim klientom províziu, predstavuje inkaso dlhu a faktoring v zmysle
posledného odseku článku 135 (1) (d) smernice 2006/112 ES, a je preto vylúčený z oslobodenia
ustanoveného v tomto článku. 
Faktoring 
Spôsob úverovania klientov faktoringovou spoločnosťou (faktorom) založený na postúpení pohľadávky
pred lehotou splatnosti, pričom faktor vyplatí ihneď časť odkúpenej pohľadávky klientovi, sa nazýva
faktoring. Faktoringová zmluva sa väčšinou uzatvára na určité časové obdobie a klient sa v nej zaväzuje
postupovať faktorovi všetky pohľadávky, ktoré mu vzniknú v období platnosti zmluvy a na ktoré sa
zmluva vzťahuje. Faktor sa zmluvou zaväzuje pohľadávky prevziať, v rámci stanovených limitov
financovať a sledovať ich inkasovanie. Vyplatená časť pohľadávky až do inkasovania pohľadávky
faktorom má charakter poskytnutého úveru, za ktorý faktor účtuje klientovi úrok. Zároveň poskytnutie
služby „správy pohľadávky“, t. j. sledovanie jej inkasa od dlžníka, úročenie, prípadné vrátenie
pohľadávky klientovi je odplatné a v zmysle zákona o DPH je zdaniteľným obchodom. 
Z pohľadu zákona o DPH je v prípade faktoringu diskutabilné, čo v danom prípade považujeme za cenu
služby a ako ju zdaňujeme, t. j. či: 

poplatok inkasovaný za správu pohľadávky podlieha dani a suma účtovaného úroku je podľa § 39
oslobodená od dane, 
celá hodnota ceny za poskytnutú službu podlieha dani (zdaní sa poplatok aj úrok). 

Uplatňovanie zákona o DPH by malo vychádzať zo zmluvne stanovených podmienok, ak je predmetom
zmluvy poskytnutie dvoch služieb, poskytnutie úveru a vymoženie dlhu, uplatní sa rozdielny postup
podľa charakteru poskytnutej služby (zdanenie, aj oslobodenie), v prípade poskytnutia jednej služby
(faktoringu) uplatní sa daň na celú jej cenu. 
PRÍKLAD č. 6: 
V mesiaci december 2006 postúpil klient A faktorovi B na základe faktoringovej zmluvy uzatvorenej na
polročné obdobie pohľadávku v menovitej hodnote 595 tis. Sk. Faktor, platiteľ dane B, vyplatil klientovi
500 tis. Sk. Pohľadávku klienta inkasoval faktor v mesiaci apríl 2007, za čo fakturoval klientovi
dohodnutý poplatok a úroky vypočítané na základe denného debetného salda (úroková miera 2 % nad
priemernou úrokovou mierou), spolu v sume 50 000 Sk (5 000 Sk úrok, 45 000 za správu pohľadávky).
Suma 50 tis. Sk predstavuje odplatu za službu, ktorá podlieha dani (DPH 9 500 Sk), platiteľ dane B,
ktorý službu prijal, si môže daň odpočítať podľa podmienok v § 49 – § 51 zákona o DPH. 
Účtovanie: 

p. č. Účtovný prípad MD D Sk 

1. Vznik pohľadávky 311A  
604   
343 

595 000   
500 000   
95 000 

2. Postúpenie pohľadávky faktorovi „B“ 546 311A 595 000 

3. Pohľadávka z postúpenia 315 646 595 000 

4. Vyplatenie časti pohľadávky (úver) 221 315 500 000 

5. Poplatok    
– za správu   
– úrok   
– DPH 

 
568   
562   
343 

325 59 500   
45 000   
  5 000   
  9 500 

6. Vzájomné započítanie pohľadávok 325 315 59 500 

7. Inkaso rozdielu 221 315 35 500 
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Účtovanie o niektorých pohľadávkach na konkrétnych príkladoch v sústave PÚ u platiteľa DPH 
353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie  
Pohľadávky za upísané vlastné imanie sú zvláštnou kategóriou pohľadávok vo vzťahu k účtovaniu
v prípade, keď ide o vznik spoločnosti (nie o zvýšenie základného imania počas trvania spoločnosti).
Postupy účtovania účtovanie pri vzniku spoločnosti jednoznačne neupravujú. Z § 4 ods. 1 ZoÚ vyplýva,
že účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku do dňa
zániku. Vznikom spoločnosti je zápis do Obchodného registra, pričom časť pohľadávky za upísané
vlastné imanie k tomuto dňu je už splatené. 
V zmysle § 17 ods. 7 písm. a) ZoÚ účtovná jednotka zostavuje ku dňu svojho vzniku otváraciu súvahu.
Ide o stav majetku a záväzkov ku dňu zápisu do Obchodného registra. Stavy vykázané v otváracej
súvahe sú potom stavmi, ktoré sa vykazujú v stĺpci „za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“.
Z uvedeného vyplýva, že ku dňu vzniku sa účtujú stavy majetku a záväzkov súvzťažne s účtom 701 –
Začiatočný účet súvahový. 
PRÍKLAD č. 7: 
Spoločnosť „A“ bola založená jediným spoločníkom, ktorý splatil správcovi vkladu 100 000 Sk finančne
v hotovosti. Časť prostriedkov bola použitá na zriaďovacie náklady, a to v sume 15 000 Sk. 
Otváracia súvaha ku dňu vzniku potom vykazovala nasledujúce stavy majetku a záväzkov v tis. Sk: 

Strana aktív 200 Strana pasív 200 

Majetok:   
(353)   
(041)   
(211) 

200   
100   
  15   
  85 

Vlastné imanie:   
(411) 

200   
200 

Záväzky: 0 

O pohľadávke na účte 353 v menovitej hodnote pri vzniku spoločnosti sa neúčtuje, zaúčtuje sa stav ku
dňu vzniku účtovným zápisom MD 353 D 701 v sume 100 tis. Sk. 
PRÍKLAD č. 8: 
Spoločnosť „G“, s. r. o. sa stala spoločníkom spoločnosti „D“, s. r. o., pričom vklad do základného imania
splatila vecne – nehnuteľnosťou. Účtovná hodnota nehnuteľnosti, ktorou bol vklad splatený, vykazovala
u spoločnosti „G“ sumu 1 200 000 Sk, pričom jej pôvodná obstarávacia cena bola 2 500 000 Sk
a oprávky do dňa vyradenia dosiahli výšku 1 300 000 Sk. Znalecký posudok na predmetnú nehnuteľnosť
jej ocenenie stanovil na sumu 1 700 000 Sk. Od prvej kolaudácie predmetnej nehnuteľnosti neuplynulo
5 rokov a v zmysle zákona o DPH vzniká z takéhoto vkladu daňová povinnosť. Do obchodného registra
bol vklad zapísaný vo výške 1 700 000 Sk, čo je cena s DPH. 

č. Účtovný prípad „G“, s. r.
o. 

„D“, s. r.
o. 

Sk 

MD D MD D 

1. Upísanie vkladu, spoločenská zmluva 06x 367 353 419 1 700
000 

2. Splatenie vkladu v ZC 367 081 1 200
000 

3. Rozdiel zostatkovej ceny a výšky vkladu uznaného pre zápis  do
obchodného registra 

367  
415 
343 

  500
000 
  228
571 
  271
429 
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4. Vyradenie nehnuteľnosti z majetku 081 021 2 500
000 

5. Úhrada pohľadávky u prijímateľa vkladu splatená nehnuteľnosťou 021 
343 

353 1 700
000 
1 428
571 
   271
429 

6. Vysporiadanie DPH cestou daňového priznania 343 221 221 343    271
429 

7. Zápis do obchodného registra 419 411 1 700
000 

314 – poskytnuté preddavky 
PRÍKLAD č. 9: 
Distribučná firma, platiteľ dane, podľa zmluvne stanovených podmienok, prijal 20. 12. 2006 preddavok
na dodanie farmaceutických výrobkov v sume 238 000 Sk. Dňa 22. 12. 2006 vyhotovil faktúru na základ
dane 200 000 Sk a DPH 38 000 Sk. 
Antibiotiká v sume 400 000 Sk bez DPH dodala distribučná firma lekárni dňa 29. 1. 2007. Faktúru
platiteľ vyhotovil 3. 2. 2007, deň dodania uvedený na faktúre bol 29. 1. 2007. 
Riešenie: 
Platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť: 

za zdaňovacie obdobie december 2006 podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH z prijatého preddavku
v sadzbe dane 19 %, platiteľ dane prijal preddavok na dodanie tovaru v období do 31. 12. 2007,
preto bol povinný z preddavku odviesť daň vo výške 19 %, 
za zdaňovacie obdobie január 2007 dodaním tovaru v období po 31. 12. 2006 podľa § 19 ods. 1
zákona o DPH v sadzbe dane 10 %, zníženú sadzbu dane uplatní platiteľ dane na rozdiel, t. j. na
základ dane 200 000 Sk. 

Odberateľ si v súlade s § 49 až § 51 zákona o DPH  odpočíta daň: 

z poskytnutého preddavku v sume 38 000 Sk za zdaňovacie obdobie december 2006, 
z dodania tovaru v sume 20 000 Sk za zdaňovacie obdobie január 2007. 

Faktúra: 

Základ dane daň 19 % daň 10 % spolu 

Farmaceutické výrobky  200 000 
200 000 

38 000  
20 000 

238 000 
220 000 

Spolu 400 000 38 000 20 000 458 000 

Prijatý preddavok  - 200 000 - 38 000 - 238 000 

K úhrade  200 000 20 000 220 000 

Účtovanie: 

Poradové
číslo 

Dátum uskutočnenia
účtovného prípadu 

Účtovný prípad      Suma
v Sk 

Účtovný zápis
u dodávateľa 

Účtovný
zápis 
u
odberateľa 
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MD D MD D 

1. 20. 12. 2006 Prijatie preddavku 238 000 221 324 314 221 

2. 20. 12. 2006 Účtovanie daňovej povinnosti na
základe faktúry o prijatí preddavku 

38 000 324A 343A 343A 314A 

3. 29. 1. 2007 Dodanie tovaru   
– cena dodávky s DPH   
– cena tovaru   
– DPH z dodania   
– DPH z prijatej platby 

 
458 000 
400 000 
 
20 000   
 
38 000 

 
311 

 604   
343A   
324A 

 132   
343A   
314A 

 
321 

4. 29. 1. 2007 Zúčtovanie preddavku 238 000 324 311 321 314 

5. 15. 2. 2007 Úhrada a inkaso 220 000 221 311 321 221 

Ak platiteľ dane prijal preddavok do 31. 12. 2006 na dodanie výrobkov, ktoré sú v prílohe č. 7 zákona o
DPH a ktoré od 1.1. 2007 podliehajú zníženej sadzbe dane, pričom preddavok bol poskytnutý na celú
hodnotu dodávky tovaru, považuje sa daňová povinnosť dňom prijatia preddavku za vysporiadanú. 
378 – Iné pohľadávky 
PRÍKLAD č. 10: 
Firma „B“ s. r. o., má v predmete činnosti výkon prepravných služieb. V novembri 2006 uhradila v inom
členskom štáte pohonné hmoty vo výške 119 000 Euro. Uplatnila si nárok na vrátenie DPH v sume 19
000  Euro. Do 31. 3. 2007 nebol firme „B“ doručený doklad o potvrdení jej nároku na vrátenie DPH za
november 2006 a ani k vráteniu 19 000 Euro na účet žiadateľa nedošlo. 
Účtovanie u firmy „B“, s. r. o.: 

p.
č. 

Dátum Účtovný prípad MD D €Euro Kurz v
Sk 

Sk 

1. 11/06 Náklady v inom členskom štáte   
Náklad celkom:   
Základ dane   
DPH 

 
501     
501A 

321  119 000 
100 000   
  19 000 

 NBS
35 

 4
165 000 
3
500 000 
  
665 000 

2. 11/06 Uplatnenie nároku na vrátenie DPH podľa § 48 ods.
3 Postupov účtovania 

378A 648 18 800 NBS
34 

639 200 

3. 31. 12.
2006 

Kurzový rozdiel k 31. 12. 378A 663 NBS
34,20 

3 760 

4. 04/07 Doručenie rozhodnutia o nároku DPH za mesiac
11/2007 v sume 19 000 Euro 

   378 
   378 

378A   
 648 

   18
800   
       
200   

NBS
34,20 
NBS
34,20
 

   642
960   
        6
840 

5. 04/07 Inkaso na devízový účet    221 378 19 000 NBS
34,50 

655 500 

6. 04/07 Kurzový rozdiel    378 663        5
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700 

 

Účtovanie pohľadávok v sústave jednoduchého účtovníctva

Základné princípy účtovania o pohľadávkach 
Moment vzniku pohľadávky v zmysle všeobecných právnych predpisov (Obchodný zákonník, Občiansky
zákonník) je i momentom, kedy sa o pohľadávke účtuje. Tento moment je definovaný v postupoch
účtovania JÚ v § 3 ako deň uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu vzniku pohľadávky sa vykoná
účtovný zápis o tejto skutočnosti v knihe pohľadávok, a to na základe účtovného dokladu. 
V zmysle § 15 ods. 1 ZoÚ účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje
v účtovných knihách: 
a) v peňažnom denníku,   
b) v knihe pohľadávok,   
c) v knihe záväzkov,   
d) v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu
účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch
z pracovnoprávnych vzťahov. 
V praxi sa často vedenie jednoduchého účtovníctva spája s pomyselným „synonymom“ peňažný denník.
V sústave jednoduchého účtovníctva sa však o pohľadávkach (a záväzkoch) účtuje výlučne v knihe
pohľadávok (v knihe záväzkov), preto ich ZoÚ ustanovuje za povinné účtovné knihy spoločne
s peňažným denníkom.  
Účtovanie v knihe pohľadávok 
Obsah knihy pohľadávok určuje ZoÚ v ustanovení § 15 ods. 3. Dôležitou je skutočnosť, že pohľadávky
v sústave jednoduchého účtovníctva na rozdiel od účtovania v sústave podvojného účtovníctva nie je
možné odpísať z dôvodu trvalého upustenia od vymáhania. Preto sa pohľadávky, ktoré neboli
inkasované, prípadne postúpené alebo darované, účtujú v knihe pohľadávok a vykazujú v účtovnej
závierke až do ukončenia činnosti podnikateľa. 
V peňažnom denníku sa vykonávajú účtovné zápisy: 

na základe pohybu prostriedkov v hotovosti alebo na účte, 
v rámci uzávierkových účtovných operácií (účtovné prípady bez pohybu peňažných prostriedkov,
s vplyvom na základ dane). 

Z uvedeného vyplýva, že účtovanie, napríklad o vzájomnom započítaní pohľadávok, sa uskutoční v rámci
uzávierkových účtovných operácií. 
Pohľadávky v cudzej mene 
V sústave jednoduchého účtovníctva často dochádza k nesprávnemu účtovaniu pohľadávok v cudzej
mene. Ako sme už spomínali, pohľadávky v cudzej mene je účtovná jednotka povinná účtovať v cudzej
mene a zároveň v slovenskej mene. Kniha pohľadávok musí obsahovať v prípade, že podnikateľ
obchoduje v cudzej mene, ocenenie v cudzej mene aj v slovenskej mene. 
Účtovanie kurzových rozdielov  
1. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu – inkasa pohľadávky 
V sústave podvojného účtovníctva kurzový rozdiel upravuje hodnotu pohľadávky ocenenú kurzom zo
dňa jej vzniku na úroveň hodnoty ocenenia kurzom pri jej inkase: 
PRÍKLAD č. 11: 
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Pohľadávka 1 000  Euro pri jej vzniku bola ocenená v kurze NBS, a to 36 Sk/Euro. Pri inkase však kurz
klesol na úroveň 35 Sk. 
Účtovanie:                                                                                                                                                            
Vplyv na VH 
Vznik:                                  MD 311                      D 6xx                          36 000 Sk, 1
000€Euro                         + 36 000   
Inkaso:                               MD 221                      D 311                         35 000 Sk, 1 000€
                                              0   
Kurzový rozdiel:                MD 563                       D 311                         1 000
Sk                                                     - 1 000   
Vplyv na výsledok
hospodárenia                                                                                                                            +
35 000 
V sústave jednoduchého účtovníctva vplyv na rozdiel príjmov a výdavkov zabezpečí samotný princíp
účtovania na základe pohybu finančných prostriedkov a o kurzovom rozdiele ku dňu inkasa sa neúčtuje: 
PRÍKLAD č. 12: 
Pohľadávka 1 000 Euro pri jej vzniku bola ocenená v kurze NBS, a to 36 Sk/Euro. Pri inkase však kurz
klesol na úroveň 35 Sk. 
Účtovanie:                                                                                                                                        Vplyv
na rozdiel PaV: 
Vznik:                         Kniha pohľadávok                                 1 000 Euro, 36 000
Sk                                                  0   
Inkaso:                      Peňažný denník:  
                                   príjmy ovplyvňujúce ZD                         35 000
Sk                                                          + 35 000 
                                   Kniha pohľadávok:  
                                   inkaso                                                      1 000€Euro, pohľadávka zaniká   
Kurzový rozdiel:       Neúčtuje sa, pri inkase
nevzniká                                                                                                 –   
Vplyv na rozdiel príjmov
a výdavkov                                                                                                                   + 35 000 
2. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítajú
kurzom NBS k tomuto dňu. 
Pohľadávky v cudzej mene sa prepočítajú kurzom NBS, prepočítaná hodnota sa vpíše do knihy
pohľadávok a z knihy pohľadávok sa v tomto ocenení pohľadávky vykazujú v účtovnej závierke vo
výkaze o majetku a záväzkoch. O rozdieloch z tohto ocenenia sa iným spôsobom v jednoduchom
účtovníctve neúčtuje. 
Kurzové rozdiely, ktoré sa účtujú v zmysle § 15 ods. 4 Postupov účtovania JÚ ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka ako posledné položky pred vyčíslením súčtov príjmov a výdavkov, sú kurzové
rozdiely z prepočtu cudzej meny vo valutovej pokladnici a prostriedkov na devízovom účte kurzom NBS. 
Pohľadávky a elektronické registračné pokladnice 
V zmysle Vyhlášky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP v znení neskorších
predpisov, ustanovenia § 1 daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo
poskytovanie služieb, používa na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, a to vo
všetkých svojich predajných miestach. 
Povinnosť používania elektronickej pokladnice nevzniká, ak ide o úhradu pohľadávky. Podľa
všeobecného výkladu sa za úhradu pohľadávky považuje úhrada najskôr v deň nasledujúci po dni,
v ktorom došlo k dodávke tovaru. Ak by sa dodávka tovaru uskutočnila v rovnaký deň, ako i platba za
tovar, napriek tomu, že na dodanie tovaru bude vystavená faktúra, pre účely citovanej vyhlášky ide
o predaj tovaru v hotovosti. V uvedenom prípade vzniká povinnosť používania elektronickej pokladnice. 
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