Otázky a odpovědi – Český účetní standard č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek
Aktualizováno ke dni 27. 9. 2013

číslo/rok

otázka

odpověď

1.9.1./
zveřejněno
dne
1.7.2011

Dotaz k vydanému ČÚS č. 707 V případě prekluze dochází k zániku práva
- Zásoby a to k bodu 5.1.16., na uspokojení věřitele dlužníkem. Oproti
ve kterém je uveden v první promlčení, při kterém nezaniká právo, ale pouze
větě syntetický účet 139 - je snížena možnost uplatnit nárok
Pořízení zboží. Nejedná se o na uspokojení před soudem (dlužník může
chybu? ČÚS 707 jsem si namítnout
promlčení
nároku).
stahovala ze stránek MF ČR. Pro účely účetního zachycení lze konstatovat,
že nastanou-li účinky prekluze, dochází
k zániku pohledávky a pro účetní jednotku
nadále neexistuje účetní případ. Uvedená
skutečnost nadále není předmětem zachycení na
rozvahových ani podrozvahových účtech.
V případě promlčení pohledávky účetní
jednotka posoudí, zda je předpoklad, že dlužník
svoji povinnost zcela nebo částečně splní nebo
je předpoklad, že bude plněno jinou osobu.
Pokud ano, účtuje o takové pohledávce na
příslušném podrozvahovém účtu. Obdobně se
postupuje také v případě, pokud z jiných
právních
předpisů
nebo
z potřeb účetní jednotky vyplývá nezbytnost
zachycení této pohledávky na příslušném
podrozvahovém účtu.

1.9.2./
Jak naložit s částkami odpisu Z ustanovení bodu 3.8. Českého účetního
zveřejněno (odpisovým plánem), pokud standardu č. 706 – Opravné položky
dne 26.3.2012 jsou u majetku stanovené a vyřazení pohledávek (dále jen „standard“)
opravné položky? Snížit cenu jednoznačně
vyplývá
následující:
majetku
K okamžiku, kdy dochází ke změně výše
o opravné položky a oprávky opravné položky k dlouhodobému majetku,
a odpisy nově počítat z tohoto který je odpisován (ke kterému je sestaven
rozdílu, nebo pokračovat odpisový plán), musí účetní jednotka, která o
s odpisy v původní výši (tj. před tomto majetku účtuje, odpisový plán k tomuto
ponížením
o
opravnou majetku
upravit
položku)? A s tímto dotazem a výši odpisů pro jednotlivé následující roky
souvisí otázka, jak postupovat odhadované doby používání, pokud se tato
v případě, že by opravná nemění, snížit(při tvorbě či zvýšení opravné
položka byla stanovena větší položky k tomuto majetku), nebo zvýšit (při
než zůstatková cena?
zrušení či snížení opravné položky k tomuto
majetku).
V § 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je
stanoveno, že „Opravnými položkami se
vyjadřuje
přechodné
snížení
hodnoty
majetku…“ Z výše uvedeného a z ustanovení §
4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších
1

číslo/rok

otázka

odpověď
předpisů, tedy vyplývá, že opravná položka k
dlouhodobému
majetku
může
být
vykazována nejvýše v takové výši, aby netto
ocenění
tohoto
majetku
k tomuto okamžiku nenabývalo záporných
hodnot. Přičemž vzájemná kompenzace
opravných položek a oprávek je podle bodu 3.8.
standardu nepřípustná.

1.9.3./
Tvoří vybraná účetní jednotka Vybrané
účetní
jednotky
postupují
zveřejněno opravnou
položku
při tvorbě a použití opravných položek
dne 24.9.2013 k
příslušenství
takové podle ustanovení § 65 vyhlášky a v souladu
pohledávky, k níž vyhláška s ustanovením § 23 odst. 2 vyhlášky, které
č. 410/2009 Sb., v aktuálním vymezuje pohledávky, u kterých se opravné
znění,
neumožňuje
tvorbu položky netvoří. Z uvedených ustanovení
opravných položek?
vyplývá, že pokud se netvoří opravná položka k
pohledávce, netvoří se ani opravná položka k
příslušenství této pohledávky.

