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Metodický pokyn k Českému účetnímu standardu č. 518

Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve změně pozdějších předpisů oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č. 513, 516, 517, 518 a 521 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhl. č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších přepisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 50  v e Finančním  zpravodaji  č. 11-12/2/2003  ze  dne  31. 12. 2003,  pod  č.  67  ve  Finančním zpravodaji  č. 12/3/2004  ze  dne 31. 12. 2004  a  pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30.12.2005. Účetní jednotky je použijí pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2008.

V Českém účetním standardu  č. 518 pro ÚSC, PO, SF a OSS se říká:
„Cílem tohoto standardu je stanovit základní postupy účtování nákladů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách“ 
Název položky rozvahy (bilance):                   Syntetický  účet                 Položka/číslo řádku rozvahy
Materiální náklady                                                  (410)                                           112
Služby a náklady nevýrobní povahy                        (420)                                           113
Cestovní a ostatní výplaty fyzickým osobám           (430)                                           114
Mzdové a ostatní osobní náklady                            (440)                                           115
Dávky sociálního zabezpečení                                (450)                                           116
Manka a škody                                                       (460)                                            117
+  nově    
Úroky                                                                    (471)                                            219  
Penále a poplatky                                                (472)                                            220  
Kursové ztráty                                                      (473)                                            221
Finanční náklady                                                 (474)                                            222 


ČÚS č. 518 bod 3.7  říká: 
v účtové skupině 47 – Ostatní náklady účtují územní samosprávné celky zejména
	na účtu 471 – Úroky – úroky z úvěrů, půjček a termínovaných vkladů

na účtu 472 – Penále a poplatky – penále z obchodních závazkových vztahů, poplatky z prodlení a správní poplatky 
	na účtu 473 – Kursové ztráty – kursové ztráty vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona
na účtu 474 – Finanční náklady – bankovní poplatky, náklady z titulu úbytku cenných papírů při prodeji, postoupení pohledávek, náklady na správu, uložení a úschovu cenných papírů.
       
                                                                            Ing. Ilja Štěpánek
                                                                            vedoucí ekonomického odboru   
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