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Kurz jednoduchého účtovníctva  
(učebný plán) 

 
1. Povinnosť viesť účtovníctvo  1.1. Paušálne daňové výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov 

1.2. Daňová evidencia podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov 
1.3. Vedenie jednoduchého účtovníctva 

 2. Komentár k vybraným ustanoveniam zákona č.  431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov 

 3. Komentár k vybraným ustanoveniam opatrenia Ministerstva financií SR 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 svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a 
udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov 

 4. Účtovný záznam  5. Účtovné doklady  6. Účtovné knihy  6.1. Peňažný denník 
6.2. Kniha pohľadávok 
6.3. Kniha záväzkov 
6.4. Pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov 
6.5. Pomocné knihy záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov 
6.6. Postup pri otváraní a uzatváraní účtovných kníh 

 7. Účtovanie príjmov zahrnovaných do základu dane  7.1. Predaj tovaru, výrobkov a služieb 
7.2. Ostatné príjmy  
7.3. Príklady z praxe a cvičenia  

 8. Účtovanie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov  8.1. Zásoby 
8.2. Služby 
8.3. Výpočet miezd (poistné, príspevky, daňový bonus) 
8.4. Tvorba sociálneho fondu 
8.5. Ostatné výdavky 
8.6. Príklady z praxe a cvičenia  
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9. Účtovanie príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov  9.1. Príjmy fyzickej osoby, ktoré nie sú predmetom dane 
9.2. Príjmy fyzickej osoby, ktoré sú od dane oslobodené 
9.3. Príjmy, ktoré sa do základu dane nezahŕňajú 
9.4. Príklady z praxe a cvičenia 

 10. Účtovanie výdavkov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov  10.1. Daň z pridanej hodnoty 
10.2. Dlhodobý hmotný majetok 
10.3. Dlhodobý nehmotný majetok 
10.4. Daň z príjmov 
10.5. Splátky úverov 
10.6. Čerpanie sociálneho fondu 
10.7. Osobná spotreba 

 11. Účtovanie v cudzej mene a kurzové rozdiely  12. Daň z pridanej hodnoty  12.1. Registračná povinnosť a zrušenie registrácie 
12.2. Účtovanie  
12.3. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
12.4. Súhrnný výkaz 
12.5. Kontrolný výkaz 

 13. Účtovanie uzávierkových účtovných operácií  13.1. Zvýšenie príjmov o sumy doteraz nezaúčtované 
13.2. Zníženie príjmov, ktoré sa nezahrnujú do základu dane 
13.3. Zvýšenie výdavkov o sumy doteraz nezaúčtované 
13.4. Zníženie výdavkov o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane 
13.5. Príklady z praxe a cvičenia  

  14. Inventarizácia majetku a záväzkov  14.1. Inventúra, inventúrny súpis a inventarizačný zápis 
14.2. Účtovanie inventarizačných rozdielov 

 15. Účtovná závierka  16. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie 
  
Poznámka: Súčasťou kurzu je diskusia.  

TEŠÍME SA NA VÁS ! 


