
 

 

 

                                                                               

 

 

 

     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
 
 

Informácia k podávaniu účtovných závierok 
(po oprave chyby) 

 
 

Ak účtovná jednotka podá účtovnú závierku v jednoduchom alebo v podvojnom 
účtovníctve za rok 2013 a neskôr zistí, že potrebuje opraviť účtovnú závierku alebo 
niektorú jej súčasť (napr. v súvahe uviedla nesprávny údaj, nesprávny dátum a pod.) podáva 
opätovne všetky súčasti účtovnej závierky (v lehote na podanie daňového priznania) nielen 
niektorú jej súčasť, pretože dokument sa považuje za doručený, iba ak sú podané všetky 
súčasti účtovnej závierky. 
 

Účtovná jednotka, ktorá komunikuje s finančnou správou elektronicky, môže cez 
všeobecné podanie pre finančnú správu oznámiť, že pôvodne zaslaná účtovná závierka za 
rok 2013 je chybná a posiela opravenú účtovnú závierku.  
Vo všeobecnom podaní uvedie evidenčné číslo pôvodne zaslaného „chybného“ dokumentu, 
ako aj evidenčné číslo „správneho“ dokumentu, ktoré sa nachádza v osobnej zóne 
daňovníka,  v histórii komunikácie/odoslané dokumenty. 
Nie je prípustné, aby účtovná jednotka požiadala o opravu jednej časti už zaslanej  účtovnej 
závierky napr. výkazu o príjmoch a výdavkoch za rok 2013 s tým, že zašle len nový opravený 
výkaz, alebo aby požiadala o storno jednej časti už zaslanej účtovnej závierky napr. 
výsledovky za rok 2013  s tým, že zašle len novú opravenú výsledovku. 
 
Upozornenie 

Keďže účtovná závierka už nie je považovaná podľa zákona o dani z príjmov za 
prílohu daňového priznania, môže byť doručená (v listinnej podobe alebo elektronicky) na 
daňový úrad aj samostatne, avšak v lehote na podanie daňového priznania.  

Účtovná jednotka nemusí doručiť všetky súčasti účtovnej závierky v jeden deň. 
Ak však v lehote na podanie daňového priznania nedoručí napr. poznámky, takáto účtovná 
závierka  nie je úplná, považuje sa ako keby nebola podaná. Neuložením účtovnej závierky sa 
účtovná jednotka dopúšťa správneho deliktu podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve 
a daňový úrad  uloží za tento správny delikt pokutu. 
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