
 

 

Finančné riaditeľstvo SR 

 

Kritérium 15 
Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov 
 

 
           Podmienky vyhodnotenia:  

   Hodnoteným obdobím je 36 mesiacov, v rámci ktorých sa vyhodnocujú právoplatné rozhodnutia 
o uložení pokuty za správne delikty podľa § 38 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.. Bodové hodnotenie  
je stanovené konštantnou hodnotou 10 b. Vzhľadom na spôsob výpočtu pokuty za správne delikty  
sa nezohľadňuje výška uloženej pokuty.  

     Prepočet k 01.01.2022 

     Bodové hodnotenie 

 Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. Počet bodov 

Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov 

10 

Príklad  1: 
Daňovému subjektu bolo dňa 07.12.2018 vydané rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt  
podľa § 38 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.01.2019.  
 
Vyhodnotenie: 
Rozhodnutie o uložení pokuty nadobudlo právoplatnosť vo vyhodnocovanom období 
Bodové ohodnotenie: 10 bodov 
 
Príklad  2: 
Daňovému subjektu bolo dňa 17.02.2020 vydané rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt  
podľa § 38 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.. Daňový subjekt – účtovná jednotka  
sa voči rozhodnutiu odvolala. Odvolací orgán v odvolacom konaní potvrdil rozhodnutie správcu dane 
svojim rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2021. Týmto dňom nadobudlo 
právoplatnosť aj rozhodnutie prvostupňového orgánu o uložení pokuty za správny delikt podľa  
§ 38 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.. 
 
Vyhodnotenie: 
Rozhodnutie o uložení pokuty nadobudlo právoplatnosť vo vyhodnocovanom období 
Bodové ohodnotenie: 10 bodov 
 
Príklad  3: 
Daňovému subjektu bolo dňa 11.04.2019 vydané rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt  
podľa § 38 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.. Daňový subjekt – účtovná jednotka sa  
voči rozhodnutiu  odvolala. Odvolacie konanie nebolo ukončené vo vyhodnocovanom období. 
 
Vyhodnotenie: 
Rozhodnutie o uložení pokuty nenadobudlo právoplatnosť vo vyhodnocovanom období 
Bodové ohodnotenie: 0 bodov 
 



Dôvody porušenia uvedené v oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti: 
Body xxx – kritérium č. 15  Porušenie zákona o účtovníctve,  suma pokuty: xxx eur;  č. rozhod.: xxx   

                      Platnosť kritéria: od 01.01.2022 
 
 
 
 
                      Vypracoval:         Finančné riaditeľstvo SR 
                                                 Marec 2022 

 

 

 

  

  

 


