MAREC 2015
aktuálne informácie z oblasti daní, práva a hospodárstva
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V marcovom čísle prinášame:
Kategórie účtovných jednotiek
Zmeny v Čiernej listine
MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, www.mandat.sk

MAREC 2015
KATEGÓRIE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK OD ROKU 2015
Od 1. január 2015 platí novela zákona o účtovníctve. V zmysle tejto novely
sa účtovné jednotky rozdeľujú podľa veľkosti na mikro, malé a veľké
účtovné jednotky. Nie je vyčlenená samostatná veľkostná kategória pre
stredne veľké účtovné jednotky.
Pre zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej kategórie sa posudzuje:
celková suma majetku – suma majetku zistená zo súvahy
v ocenení po zohľadnení úprav z precenenia a po znížení o oprávky
(do 31.12.2014 platilo ocenenie „brutto“ bez korekcií);
? čistý obrat – výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov
a služieb po odpočítaní zliav. Ak predmetom činnosti účtovnej
jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja
výrobkov, tovarov a služieb, sa do čistého obratu zahŕňajú aj iné
výnosy po odpočítaní zliav;
? priemerný počet zamestnancov.
?

Celková suma
majetku

Čistý obrat

Priemerný prepočítaný
počet zamestnancov

Mikro účtovná jednotka

≤ 350 tis. EUR

≤ 700 tis. EUR

≤ 10

Malá účtovná jednotka

350 tis. EUR ≤ 4 mil. EUR

700 tis. EUR ≤ 8 mil. EUR

10 ≤ 50

Veľká účtovná jednotka

4 mil. EUR <

8 mil. EUR <

50 <

Robert Jex
e-mail: robert.jex@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-13

Účtovné jednotky sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia
vyššie uvedených podmienok, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka za príslušné účtovné obdobie, pričom účtovná jednotka posudzuje
splnenie podmienok aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Výnimky
Účtovná jednotka, ktorá spĺňa kritéria pre mikro účtovnú jednotku, môže
postupovať ako malá účtovná jednotka.
Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej kategórie na
základe vlastného rozhodnutia zostáva v tejto veľkostnej skupine aj
v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
Podľa prechodných ustanovení zákona o účtovníctve od 1. januára 2015
postupuje účtovná jednotka nasledovne:
ak má účtovná jednotka kalendárny rok, postupuje pri
zatriedení do veľkostnej skupiny prvý krát od 1. januára
2015, pričom sa posudzujú veľkostné kritéria k 31.
decembru 2014;
? ak má účtovná jednotka hospodársky rok, postupuje pri
zatriedení do veľkostnej skupiny prvý krát v hospodárskom
roku, ktorý začína v priebehu roka 2015, pričom sa
posudzuje splnenie podmienok ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka v priebehu roka 2015.
?
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MAREC 2015
KATEGÓRIE ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK OD ROKU 2015
Účtovná jednotka, ktorá podľa zákona o účtovníctve v znení účinnom do
31. decembra 2014 sa rozhodla, že sa nebude považovať za mikro účtovnú
jednotku, sa od 1. januára 2015 považuje za malú účtovnú jednotku.

NEPREHLIADNITE
Zmeny v Čiernej listine od januára 2015
Do 31. decembra 2014 bola lehota, počas ktorej daňový úrad sledoval, či
podnikateľ neporušuje povinnosti stanovené zákonom o dani z pridanej
hodnoty 12 mesiacov.
Od 1. januára 2015 je táto lehota skrátená z 12 na 6 mesiacov.
Znamená to, že ak platiteľ DPH v lehote 6 mesiacov neporuší žiadne
povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o DPH a zároveň v tejto 6
mesačnej lehote odstráni dôvody, na základe ktorých bol na Čiernej listine,
bude z listiny vymazaný. Aktuálne je na zozname okolo 4 900 daňových
subjektov.

Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na marec 2015 môžete nájsť na našej webovej
stránke: http://www.mandat.sk

Jana Princová
e-mail: jana.princova@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-35
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MAREC 2015
O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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