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Názov organizácie: Obec Lipové

Názov internej smernice: Zásady účtovania odhadných položiek
Poradové číslo smernice: 010/2007  ÚČT.

Vypracoval: Ján Belan, referent

Schválil: Obecné zastupiteľstvo v Lipovom 

Dátum vyhotovenia 
internej smernice: 14. decembra 2007

a správnosť smernice 
zodpovedá:

Ján Belan, referent

Za dodržiavanie smernice
zodpovedá:

Jozef Pastír, starosta

Platnosť internej 
smernice: 1. január 2008

Prílohy: --

Článok I

Právna úprava

Odhadné položky účtuje účtovná jednotka v súlade s ustanoveniami § 54 Opatrenia Ministerstva

financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o

postupoch účtovania  a rámcovej  účtovej  osnove pre  rozpočtové organizácie,  štátne fondy,  príspevkové

organizácie, obce a vyššie územné celky, a za účelom verného zobrazenia tvorby výsledku hospodárenia ,

najmä ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Článok II

Vymedzenie odhadných položiek

Odhadné položky sú položky, zúčtovaním ktorých sa zabezpečuje reálny pohľad na výšku majetku a

záväzkov účtovnej jednotky. Odhadné položky sú náklady a výnosy, ktorých vznik vecne a časovo súvisí s

bežným účtovným obdobím, avšak účtovná jednotka na ich zaúčtovanie do termínu uzatvárania účtovných

kníh nedostala podklady (doklad). Pri týchto položkách účtovná jednotka nepozná súčasne všetky 3 nutné

skutočnosti pre časové rozlíšenie, t.j. zvyčajne pozná účel (titul), ale nepozná presnú čiastku. Pri stanovení

hodnotovej výšky odhadnej položky sa vychádza z dostupných skutočností, napr. zo zmluvy, z dohody, z

obvyklých cien, z predchádzajúcich dodávok a pod.

Druhy odhadných položiek:

- odhadné položky aktívne,

- odhadné položky pasívne.



3

Účtovanie odhadných položiek je súčasťou uzávierkových účtovných operácií. 

Článok III

Tvorba odhadných položiek

Účtovným dokladom pre zaúčtovanie odhadných položiek sú interné doklady účtovnej jednotky.

Zisťovanie a účtovanie sa uskutočňuje na konci účtovného obdobia, a to na účtoch  388 - Odhadné účty

aktívne a 389 - Odhadné účty pasívne.

Na  účte  388  -  Odhadné  účty  aktívne  sa  účtujú  odhadnuté  položky  k  31.12.,  ktoré  nemožno

zaúčtovať ako obvyklé pohľadávky, pričom výnos z týchto položiek patrí do daného účtovného obdobia,

prípadne je preukázateľnou proti-položkou k zaúčtovaným nákladom.

Obec  účtuje tvorbu odhadných položiek aktívnych v nasledovných prípadoch:

- boli uskutočnené obchodné dodania tovarov a služieb a neboli vyfakturované 

-  nepotvrdený  nárok  náhrady  za  škodu  od  poisťovne  po  vzniknutej  poistnej  udalosti,  t.j.  poisťovňa

nepotvrdila  do  dátumu  uzavierania  účtovných  kníh  konečnú  výšku  náhrady  ani  neposkytla  poistnú

náhradu,

- nepotvrdený nárok od zdravotných poisťovní,

- výnosové úroky, ktoré sa nezahrnuli do bankového vyúčtovania za bežné účtovné obdobie, prípadne toto

bankové vyúčtovanie bolo chybné,

- odhad súm poplatkov za nájom licencií alebo iných majetkových práv.

Vyššie uvedené prípady sa zaúčtujú so súvzťažným zápisom v prospech účtov 649 – Iné ostatné výnosy,

644 - Úroky, 651 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Na účte 389 - Odhadné účty pasívne sa účtujú odhadné položky k 31.12., ktoré nemožno vyúčtovať

ako obvyklý záväzok.

Obec  účtuje tvorbu odhadných položiek pasívnych v nasledovných prípadoch:

-  predpokladané  prémie  a  odmeny  vzťahujúce  sa  k  bežnému  roku,  ktoré  budú  vyplatené  až  v  roku

nasledujúcom a u ktorých nie je známa ich presná výška,

- v účtovných jednotkách vykonávajúcich podnikateľskú činnosť aj nákladové úroky (s výnimkou úrokov z

omeškania),  ktoré neboli  zahrnuté do bankového vyúčtovania za dané účtovné obdobie,  prípadne toto

bankové vyúčtovanie bolo chybné,

-  ak  nie  je  možné  pri  uzatváraní  účtovných kníh  určiť  konečnú  sumu  záväzkov zo  zodpovednosti  za
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spôsobenú škodu.

Uvedené prípady sa zaúčtujú so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov  544 – Úroky a  549 – Iné

ostatné náklady, prípadne na ťarchu účtov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.

Článok IV

Zrušenie odhadných položiek

Odhadné položky sa zrušia v nasledujúcom roku:

- v okamihu,  kedy príde doklad potvrdzujúci  odhadnú pohľadávku, resp.  záväzok (odhadná položka sa

preúčtuje), alebo

- odhadná položka sa zruší v prípade, ak má obec istotu, že nepríjme vôbec doklad potvrdzujúci odhadnú

pohľadávku, resp. záväzok (potvrdená pohľadávka alebo záväzok sa účtuje bežným spôsobom).
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