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Vážení čitatelia!
Aká je podstata podvojného účtovníctva, aké princípy sa v ňom uplatňujú, aké informácie môže podvojné účtovníctvo podnikateľovi poskytnúť a ako ich môže v podnikaní využiť? Odpovede tákajúce sa podvojného účtovníctva
nájdete v novej odbornej publikácii Podvojné účtovníctvo s komentárom od Ing. Ľudmily Novotnej.
Podvojné účtovníctvo upravuje zákon o účtovníctve a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom
účtovníctve. Komentár k týmto právnym predpisom je obohatený o prípady z praxe a definíciu pojmov, s ktorými sa
podnikateľ pri účtovaní môže stretnúť.
Ktorý podnikateľ má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo a ktorý podnikateľ si ho môže vybrať dobrovoľne?
Okruh osôb, ktoré musia viesť účtovníctvo, je vymedzený okrem zákona o účtovníctve aj Obchodným zákonníkom.
Povinne musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva všetci podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri,
a dobrovoľne môžu účtovať v sústave podvojného účtovníctva všetci ostatní podnikatelia. Ak fyzická osoba – podnikateľ
nie je zapísaná v obchodnom registri, môže dobrovoľne tiež účtovať v sústave podvojného účtovníctva, v opačnom prípade môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, prípadne nebude viesť žiadne účtovníctvo a bude viesť daňovú
evidenciu alebo si uplatňovať paušálne výdavky (výdavky percentom z príjmov). K téme Jednoduchého účtovníctva
sme vydali tiež odbornú tematickú publikáciu Jednoduché účtovníctvo. Téme účtovníctva sa venujeme aj v našich
mesačníkoch Poradca, DUO, 1000 riešení a 100 otázok a odpovedí. Poradca sa venuje legislatíve formou komentovaných zákonov, 1000 riešení prostredníctvom riešení prípadov a príkladov aplikuje zákony v praxi, mesačníky
Práce a mzdy a Dane a účtovníctvo prinášajú zmeny zákonov v aktuálnom období.
Vzhľadom na rozsiahle zmeny zákonov vydávame každoročne úplné znenie zákonov Zákony I – VI. Celú ponuku
vydavateľstva PORADCA nájdete na e-shope www.poradca.sk. Verným čitateľom každý rok vydávame CD Poradca
s elektronickou verziou našich publikácii.
Všetky Vaše otázky, pripomienky a návrhy týkajúce sa publikácii Vám ochotne zodpovedajú pracovníčky zákazníckeho
servisu denne od 8.00 do 16.00 hod.
Verím, že naša publikácia sa stane Vašim pomocníkom, radcom a spoločníkom v práci či podnikaní.
Za kolektív redakcie
Stanislava Kresaňová
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