Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Oznámenie
o spôsobe podávania účtovnej závierky za rok 2013
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od.1.1.2014 v ustanovení § 49 ods.
11 ukladá daňovníkovi na účely podania daňového priznania povinnosť zostaviť účtovnú
závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa tohto zákona a v termíne na podanie
daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok podľa zákona o účtovníctve.
Účtovné jednotky nebudú účtovné závierky ukladať do registra priamo, ale prostredníctvom
daňového úradu.
Keďže riadna individuálna účtovná závierka, resp. mimoriadna individuálna účtovná
závierka už nie je považovaná podľa zákona o dani z príjmov za prílohu daňového
priznania, môže byť doručená na daňový úrad aj samostatne, avšak v lehote na podanie
daňového priznania, a to elektronickými prostriedkami alebo v listinnej podobe.
Povinnosť doručovať účtovnú závierku elektronickými prostriedkami majú účtovné
jednotky uvedené v § 23a ods. 2 zákona o účtovníctve vrátane daňových subjektov uvedených
v § 14 ods. 1 zákona o správe daní (daňový poriadok) napr. daňové subjekty, ktoré sú
platiteľmi DPH.
Ostatné účtovné jednotky, napr. obchodná spoločnosť neplatiteľ DPH, ktorú nezastupuje
daňový poradca, advokát alebo iný zástupca, fyzická osoba podnikateľ, ktorý účtuje v
jednoduchom účtovníctve a nie je platiteľ DPH môžu podať účtovnú závierku buď
elektronickými prostriedkami alebo v listinnej podobe.
Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve tvoria Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz
o príjmoch a výdavkoch.
Účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve tvorí Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky.

Upozornenie :
Daňové subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré komunikujú so správcom
dane elektronicky, sú povinné podávať spolu s účtovnými výkazmi elektronicky aj
Poznámky individuálnej účtovnej závierky.

V elektronických formulároch sa nachádza len prvá strana poznámok, ostatné strany
poznámok (textová časť vrátane tabuliek) je potrebné pripojiť napr. v pdf formáte a zaslať
spolu s prvou stranou poznámok elektronicky tak ako účtovné výkazy cez Katalóg
elektronických formulárov, nie cez Všeobecné podania.
Povinnosť uložiť dokumenty do registra sa nevzťahuje na:
- Slovenskú informačnú službu
- účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účely podnikania (neziskové
organizácie) ak:
nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitného predpisu alebo
nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom alebo
jej povinnosť uloženia dokumentov neustanovuje osobitný predpis.
Podrobnejšie oznámenie k novele zákona o účtovníctve účinnej od 1.1.2014 nájdete na portáli
Finančnej správy SR www.financnasprava.sk v časti Daňoví a colní špecialisti - Novinky
z legislatívy - Priame dane a účtovníctvo.
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