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Informácia 
k účtovným, registračným a daňovým povinnostiam organizačných jednotiek občianskych 

združení od 1.1.2020   
 
 
Novelou zákona o združovaní občanov účinnou od 1.1.2019  bola  občianskym združeniam uložená  
oznamovacia povinnosť v prípade zriadenia organizačných jednotiek. Súčasne vznikla občianskym združeniam 
povinnosť zápisu organizačných jednotiek, ktoré konajú vo svojom mene, do registra mimovládnych organizácií.  
 
Občianske združenie, ktoré zriadilo organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a nezanikli pred 
1.1.2019, boli povinné ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne zaslať do 31.12.2019 aktuálne údaje o 
týchto organizačných jednotkách v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, 
priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v 
mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie 
zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie. 
Organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene, majú odvodenú právnu subjektivitu.  

Podľa novely zákona č.563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene  a doplnení niektorých 
zákonov  účinnej od 1.1.2020 sa organizačné jednotky občianskych združení pre účely osobitných predpisov (aj 
pre účtovné a daňové účely) považujú za právnické osoby, ak majú v stanovách určenú podriadenú právnu 
subjektivitu.  

Účtovníctvo  

Podľa § 9 ods. 2 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona 
o účtovníctve“) sa považujú organizačné jednotky občianskeho združenia, ktoré majú právnu subjektivitu za 
samostatné účtovné jednotky. Keďže občianske združenie mohlo organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom 
mene, zriadiť aj pred 1.1.2019, môžu nastať  z pohľadu vedenia účtovníctva tieto situácie:  
 
1. organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene, vystupujú ako samostatné účtovné jednotky 

a vedú samostatné účtovníctvo oddelené od účtovníctva svojho zriaďovateľa, pričom takýmto 
spôsobom postupovali aj pred novelou zákona o združovaní občanov. Povinnosť ukladať účtovnú závierku 
organizačným jednotkám  vyplýva z §23a ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého povinnosť uložiť 
dokumenty sa nevzťahuje (aj po novele zákona o združovaní občanov)  na : 

 účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem subjektu verejnej 
správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie, 

 alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu, 
 alebo ak jej povinnosť uloženia dokumentov neustanovuje osobitný predpis.  

 
2. Organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a zriaďovateľ ich zahŕňal do svojho účtovníctva. 

Takéto organizačné jednotky sú povinné viesť účtovníctvo samostatne oddelene od účtovníctva svojho 
zriaďovateľa. Ak pred novelou zákona o združovaní občanov tak nerobili, sú povinní tak urobiť v účtovnom 
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období, keď chybu zistili. Vzhľadom na novelu zákona o združovaní občanov ide o  chybu  roku 2019. 
Organizačné jednotky konajúce vo svojom mene sú povinné viesť samostatne účtovníctvo už aj za rok 2019 
a za podmienok ustanovených v § 23a ods. 2 zákona o účtovníctve, majú povinnosť uložiť účtovnú závierku 
do registra účtovných závierok už za rok 2019. 

 
UPOZORNENIE 
Ak organizačné jednotky nekonajú vo svojom mene, nevystupujú ako samostatné účtovné jednotky, 
zriaďovateľ je povinný ich zahrnúť do svojho účtovníctva.   

Registrácia 

Takéto organizačné jednotky sú ako právnické osoby povinné od 1.1.2020 v súlade s § 49a zákona č.595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ o dani z príjmov)  v znení účinnom do 
31.12.2020 požiadať správcu dane o registráciu, ak získajú povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na 
podnikanie, alebo ak im vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať. Povinnosť 
registrácie sa vzťahuje aj na organizačnú jednotku združenia s právnou subjektivitou, ktorá nadobudla povolenie 
na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie do 31.12.2019 a dovtedy nebola registrovaná. 

Daňové  priznanie 

Na účely zákona o dani z príjmov sú občianske združenia považované za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo 
zriadení na podnikanie. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak dosiahnu  v zdaňovacom 
období  iba 3 druhy príjmov : 

 príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, 
 príjmy vyberané  zrážkou , 
 príjmy z členských príspevkov určené v stanovách, ktoré sú oslobodené od dane. 

 
UPOZORNENIE 
Ak občianske združenie v stanovách určí organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene 
(organizačné jednotky združenia s právnou subjektivitou), s účinnosťou od 1.1.2020 sú považované za 
právnickú osobu, teda aj daňovníka dane z príjmov. 
 
Nadväzne na povinnosť organizačných jednotiek, ktoré konajú vo svojom mene, viesť účtovníctvo samostatne už 
za rok 2019 a tiež vzhľadom na oznamovaciu povinnosť zavedenú novelou zákona o združovaní občanov, 
organizačné jednotky združení s právnou subjektivitou po posúdení všetkých príjmov, ktoré dosiahli v príslušnom 
zdaňovacom období v zmysle zákona o dani z príjmov, majú povinnosť po 31.12.2019 podať daňové 
priznanie k dani z príjmov právnickej osoby aj za rok 2019, pričom pre organizačné jednotky, ktoré konajú vo 
svojom mene na účely oslobodenia od podania daňového priznania platia rovnaké podmienky ako pre ich 
zriaďovateľa.  
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR  
Centrum podpory pre dane  
Marec 2020 
 
 

 

 

 

 


