
Usmernenie  
k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákona  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa 
zrušujú s likvidáciou   

 

 

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), odbor daňovej metodiky vydáva k povinnostiam 
obchodných spoločností podľa zákona o účtovníctve, ktoré sa zrušujú s likvidáciou nasledovné usmernenie. 
 
1. Povinnosti obchodných spoločností podľa zákona o účtovníctve v súvislosti s likvidáciou 
Obchodná spoločnosť (účtovná jednotka) v zmysle § 4 ods. 1 zákona o účtovníctve vedie účtovníctvo odo dňa 
svojho vzniku do dňa svojho zániku. Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť zaniká ku 
dňu výmazu z obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak. Tzn. účtovná jednotka vedie účtovníctvo 
do dňa výmazu z obchodného registra. V zmysle § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka zániku obchodnej 
spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej obchodné imanie prechádza na 
právneho nástupcu. Likvidácia obchodnej spoločnosti je upravená v § 70 a 75a Obchodného zákonníka. 
 
Otvorenie a uzavretie účtovných kníh v súvislosti s likvidáciou upravuje: 

- § 16 ods. 4 písm. d) zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka – právnická osoba uzavrie 
účtovné knihy vždy ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie a v nadväznosti na § 17 ods. 6 
zákona o účtovníctve zostaví mimoriadnu účtovnú závierku (ďalej len „mimoriadna ÚZ“). Pred uzavretím 
účtovných kníh účtovná jednotka vykoná inventarizáciu, v rámci ktorej okrem iného posúdi 
opodstatnenosť trvania vytvorených rezerv, opravných položiek, účtovania na účtoch účtovej skupiny 
38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov a pod., tzn. je potrebné posúdiť, či je opodstatnené 
o zaúčtovaných položkách účtovať aj v období likvidácie. Za oprávnené rezervy, ktoré budú ponechané 
aj do obdobia likvidácie spoločnosti, je možné považovať, napr. rezervy na odstupné, rezervy  
na nevyfakturované dodávky a služby atď;   

- § 16 ods. 7 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu 
do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie 
účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie. Ide o jedno účtovné obdobie, tzv. obdobie likvidácie. 

 
Upozornenie: Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, je upravené v § 41 ods. 4 zákona  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Podľa 
citovaného ustanovenia zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu 
do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka 
nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra 
druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník neskončil likvidáciu  
do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je  
až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho 
roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie.  
 
Účtovníctvo v období likvidácie 
Ku dňu vstupu do likvidácie zostaví účtovná jednotka otváraciu súvahu v zmysle § 17 ods. 7 písm. b) zákona 
o účtovníctve, ktorá nadväzuje na mimoriadnu ÚZ zostavenú ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. 
V súlade s § 70 ods. 2 Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho 
zrušenia, ak zákon neustanovuje inak. Ak ide o zrušenie obchodnej spoločnosti s likvidáciou podľa § 68 ods. 3 
písm. b) Obchodného zákonníka obchodná spoločnosť sa zrušuje odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov 
alebo orgánu obchodnej spoločnosti, o zrušení obchodnej spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo rozhodnutie 
prijaté. Po zostavení otváracej súvahy účtovná jednotka otvorí účtovné knihy (§ 16 ods. 7 zákona o účtovníctve) 
a účtuje o účtovných prípadoch, ktoré počas likvidácie vzniknú. V priebehu obdobia likvidácie účtovná jednotka 
na účely zistenia základu dane z príjmov zostavuje priebežnú účtovnú závierku (§ 18 ods. 1 zákona 
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o účtovníctve). K priebežnej účtovnej závierke v prípade, ak sa účtovná jednotka zrušuje s likvidáciou, bolo 
vydané usmernenie uverejnené ako interný informačný akt pod číslom 53/2017; link 
Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke (IIA č. 53/2017). 
 
Celý proces likvidácie obchodnej spoločnosti z pohľadu účtovníctva smeruje k postupnému vysporiadaniu účtov 
aktív a pasív, tzn. že ku dňu uzavretia účtovných kníh (ku dňu skončenia likvidácie) by mali účty majetku 
a záväzkov vykazovať nulový zostatok okrem záväzku zo splatnej dane z príjmov, prípadne vykázaného 
likvidačného zostatku a odmeny likvidátora. Ak obchodná spoločnosť vykazuje ku dňu skončenia likvidácie 
zostatky niektorých iných účtov, uzavrie účtovné knihy s týmito zostatkami. 
 
Likvidácia sa končí v zmysle § 75 ods. 2 Obchodného zákonníka uložením likvidačného zostatku do úschovy 
podľa osobitného predpisu. Ku dňu skončenia likvidácie účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy a zostaví 
mimoriadnu ÚZ. Mimoriadna ÚZ zostavená ku dňu skončenia likvidácie je poslednou účtovnou závierkou 
účtovnej jednotky, ktorá sa zrušuje s likvidáciou. 
  
Poznámka: Obchodné spoločnosti boli povinné  k 01.01.2015  zatriediť sa do veľkostnej skupiny podľa § 2 ods. 5 
zákona o účtovníctve. Obchodná spoločnosť, ktorá vstúpila do likvidácie pred 01.01.2015 a nebola zatriedená  
do jednej z veľkostných skupín, zostavuje mimoriadnu ÚZ z dôvodu skončenia likvidácie po 01.01.2015 ako malá 
účtovná jednotka. 
 
Dňom skončenia likvidácie obchodná spoločnosť (účtovná jednotka) nezaniká. V zmysle § 28 ods. 1 opatrenia 
MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove 
pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy 
účtovania“) na zabezpečenie vedenia účtovníctva do dňa zániku účtovnej jednotky sa otvoria účty majetku 
a záväzkov a účtuje sa o vysporiadaní daňovej povinnosti a vyplatení podielu spoločníkov na likvidačnom 
zostatku. Ďalšia účtovná závierka ku dňu zániku účtovnej jednotky sa už nezostavuje. Účtovná jednotka je 
v zmysle § 35 ods. 5 zákona o účtovníctve povinná pred svojím zánikom zabezpečiť uchovanie účtovnej závierky, 
ako aj iných účtových záznamov. 
 
Prehľad povinností obchodných spoločností v súvislosti s likvidáciou, ktoré vyplývajú z účtovných 
predpisov  

Ustanovenie   Povinnosti 

§ 16 ods. 4 písm. d) zákona o účtovníctve   
§ 17 ods. 6 zákona o účtovníctve 

Uzavretie účtovných kníh ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu 
do likvidácie a povinnosť zostaviť mimoriadnu ÚZ – uzavretie 
obdobia pred vstupom do likvidácie. 

§ 17 ods. 7 zákona o účtovníctve    Zostavenie otváracej súvahy ku dňu vstupu do likvidácie 
(§ 74 Obchodného zákonníka ukladá túto povinnosť likvidátorovi).   

§ 16 ods. 7 zákona o účtovníctve 
§ 17 ods. 6 zákona o účtovníctve  

Otvorenie účtovných kníh ku dňu vstupu do likvidácie.   
Uzavretie účtovných kníh ku dňu skončenia likvidácie a zostavenie 
mimoriadnej ÚZ.   

§ 18 ods. 1 zákona o účtovníctve 
v nadväznosti na § 14 zákona o dani z 
príjmov 

Zostavenie priebežnej účtovnej závierky v priebehu likvidácie. 

§ 28  postupov účtovania Účtovanie pri zrušení obchodných spoločností s likvidáciou.  

§ 35 ods. 5 zákona o účtovníctve Uchovanie účtovných záznamov. 

 
2. Špecifické prípady súvisiace s likvidáciou 
V súvislosti s likvidáciou môže dôjsť k dodatočnej likvidácii majetku bývalej obchodnej spoločnosti a k zrušeniu 
rozhodnutia o zrušení obchodnej spoločnosti a jej vstupe do likvidácie (ďalej len „zrušenie rozhodnutia o vstupe 
do likvidácie“). 
 
Dodatočná likvidácia 
Podľa § 75a Obchodného zákonníka, ak bola obchodná spoločnosť vymazaná z obchodného registra a ak sa 
zistí ďalší majetok obchodnej spoločnosti, rozhodne súd na návrh štátneho orgánu, bývalého štatutárneho 
orgánu, jeho člena alebo spoločníka, veriteľa, dlžníka alebo z vlastného podnetu o dodatočnej likvidácii majetku 

http://intranet.financnasprava.sk/ira_frsr/Lists/InterneAkty/Attachments/10079/Oznámenie%20č.%2053_2017.pdf
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bývalej obchodnej spoločnosti a vymenuje likvidátora. Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia 
o likvidácii. Z účtovného hľadiska účtovná jednotka zostavuje poslednú účtovnú závierku v súvislosti s likvidáciou, 
a to mimoriadnu ÚZ ku dňu skončenia likvidácie. Následne je spoločnosť z obchodného registra vymazaná, tzn. 
účtovná jednotka po výmaze z obchodného registra už neexistuje. Pri nariadení dodatočnej likvidácie likvidátor 
vychádza z poslednej mimoriadnej ÚZ zostavenej ku dňu skončenia likvidácie, ktorá by mala byť archivovaná 
v zmysle § 35 zákona o účtovníctve. Ďalšia účtovná závierka za obdobie dodatočnej likvidácie sa v zmysle 
zákona o účtovníctve už nezostavuje.  
 
Zrušenie rozhodnutia o vstupe do likvidácie 
Podľa § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka spoločníci alebo príslušný orgán obchodnej spoločnosti môžu zrušiť 
svoje rozhodnutie o zrušení obchodnej spoločnosti a jej vstupe do likvidácie do času, než sa začalo 
s rozdeľovaním likvidačného zostatku. V prípade, ak sa spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti v súlade 
s Obchodný zákonníkom rozhodli zrušiť vstup do likvidácie a pokračovať v podnikaní, účtovná jednotka uzatvorí 
účtovné knihy a zostaví mimoriadnu ÚZ posledný deň príslušného účtovného obdobia, v ktorom bolo 
zrušené rozhodnutie o vstupe do likvidácie, tzn. účtovné obdobie by trvalo odo dňa vstupu  
do likvidácie do dňa skončenia účtovného obdobia, v ktorom bolo zrušené rozhodnutie o vstupe do likvidácie. 
Toto účtovné obdobie by bolo kratšie alebo dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov. Po ukončení tohto obdobia by 
nasledovalo riadne účtovné obdobie. 
 
Poznámka: Ak v čase zrušenia rozhodnutia o vstupe do likvidácie účtovné knihy za obdobie, ktoré sa začalo 
pred vstupom účtovnej jednotky do likvidácie, nie sú uzavreté a účtovná závierka za toto obdobie nie je 
zostavená, účtovné obdobie bude ukončené ako riadne účtovné obdobie. Tzn. účtovná jednotka v tomto prípade  
účtovné knihy v zmysle § 16 ods. 4 písm. d) zákona o účtovníctve neuzavrie, keďže rozhodnutím príslušného 
orgánu bol vstup do likvidácie zrušený.  

 
Príklad č. 1:  
Účtovná jednotka, ktorej účtovné obdobie je kalendárny rok, vstúpila do likvidácie dňa 03.06.2017. Svoje 
rozhodnutie o vstupe do likvidácie zrušila v súlade s Obchodným zákonníkom dňa 01.08.2017. Účtovná jednotka 
ku dňu 02.06.2017, tzn. ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie neuzavrela účtovné knihy.  
Ku ktorému dňu roka 2017 zostavuje účtovná jednotka, ktorá zrušila svoje rozhodnutie o vstupe do likvidácie, 
účtovnú závierku? 
Vzhľadom k tomu, že účtovná jednotka v čase zrušenia rozhodnutia o vstupe do likvidácie nemala uzatvorené 
účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie k 02.06.2017, nie je povinná ich v tomto 
prípade uzavrieť. Účtovná jednotka zostaví riadnu účtovnú závierku k 31.12.2017 za obdobie od 01.01.2017 
do 31.12.2017 (ako keby ku vstupu do likvidácie nikdy nedošlo). 
 
Príklad č. 2:  
Účtovná jednotka vstúpila do likvidácie dňa 04.08.2010. Svoje rozhodnutie o vstupe do likvidácie zrušila v súlade 
s Obchodným zákonníkom dňa 14.07.2017. Účtovná jednotka zostavila ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu  
do likvidácie mimoriadnu ÚZ (k 03.08.2010) a každoročne priebežnú účtovnú závierku počas trvania likvidácie  
za jednotlivé roky 2010-2016. Ku ktorému dňu v roku 2017 účtovná jednotka zostaví účtovnú závierku? 
Účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy a zostaví mimoriadnu ÚZ posledný deň príslušného účtovného obdobia, 
v ktorom bolo zrušené rozhodnutie o vstupe do likvidácie. Tzn. zostaví mimoriadnu ÚZ k 31.12.2017 za obdobie 
od 04.08.2010 do 31.12.2017.  Priebežné účtovné závierky, ktoré účtovná jednotka zostavovala počas likvidácie 
v zmysle § 18 ods. 1 zákona o účtovníctve, na účely vyčíslenia základu dane z príjmov (§ 14 zákona o dani  
z príjmov), pričom ich doručovala daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania, zostávajú uložené 
na daňovom úrade.  
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