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Článok I

Právna úprava

V zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 24 ods. 2  sa majetok a záväzky vyjadrené v

cudzej mene prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, a to v

účtovníctve  ku  dňu  uskutočnenia  účtovného  prípadu  alebo  ku  dňu,  ku  ktorému  sa  zostavuje  účtovná

závierka. Podľa ods. 3, pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu použije účtovná jednotka kurz,

za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 

Podľa ods. 4 pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet

zriadený v slovenskej mene a z účtu zriadeného v slovenskej mene na účet zriadený v cudzej mene sa

použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 

Od 1.1.2003 platí aj ustanovenie, v zmysle ktorého sa použije pri kúpe a predaji cudzej meny

za slovenskú menu kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

V zmysle § 6 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č.

24501/2003-92 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a

rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie

územné celky, sa ustanovujú zásady použitia cudzích mien a kurzové rozdiely
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Článok II

Účtovanie kurzových rozdielov

Kurzové rozdiely účtované v priebehu účtovného obdobia

Na účtoch pohľadávok a záväzkov (účtové triedy 3) a finančného majetku (z účtovej triedy 2) účtuje obce a

rámci  hlavnej  a  podnikateľskej  činnosti  kurzové  rozdiely,  ktoré  vznikajú  v  účtovníctve  ku  dňu

uskutočnenia účtovného prípadu z titulu platby záväzkov a inkasa pohľadávok, do: 

- nákladov (účet 563 - Kurzové straty), príp. 

- výnosov (účet 663 - Kurzové zisky).

Kurzové  rozdiely  účtované  pri  účtovnej  uzávierke  ku  dňu,  ku  ktorému  sa  zostavuje  účtovná

závierka, účtuje obec v rámci podnikateľskej činnosti na finančných účtoch účtových skupín 24, 25, 26

a 28, na účtoch pohľadávok a záväzkov, na účtoch úverov a finančných výpomocí do:

- nákladov (účet 563 - Kurzové straty), príp. 

- výnosov (účet 663 - Kurzové zisky).

Kurzové straty:

Text MD D

Pri úhrade záväzku voči dodávateľom 563 321

Pri inkase pohľadávky z obchodného styku 563 31X

Pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej mene kurzom NBS ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 563

RÚ

Kurzové zisky:

Text MD D

Pri úhrade záväzku voči dodávateľom 321 563

Pri inkase pohľadávky z obchodného styku 31X 563

Pri prepočte majetku a záväzkov v cudzej mene kurzom NBS ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

RÚ
563
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