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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

Informácia 

k oznámeniu o schválení účtovnej závierky od 1.1.2018 

 

 

Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“) neschválenú 

účtovnú závierku, ukladá do RÚZ oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky na 

vzore tlačiva, ktoré vydalo MF SR (Opatrenie MF SR č. MF/22497/2014-74).  

 

Zákonom č. 275/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) došlo k zmene lehoty na 

podanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. 

 

Lehota na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ sa 

predĺžila z 5 na 15 pracovných (nie kalendárnych) dní odo dňa jej schválenia.  

 

Predĺžená lehota sa uplatňuje už od 1.1.2018 za účtovné závierky zostavené k 31.12.2017 

a neskôr.  

 

Ak po uložení účtovnej závierky v RUZ  účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade s § 

16 ods. 10 zákona o účtovníctve, uloží do registra novú až  schválenú účtovnú závierku bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa  jej schválenia. V takomto 

prípade oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky účtovná jednotka nepodáva 

samostatne.  

  

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť do RÚZ 

najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka 

zostavuje (§ 23a ods. 7 zákona o účtovníctve).  

 

K oznámeniu o dátume schválenia účtovnej závierky neprikladá účtovná jednotka 

žiadne prílohy.  

 

 

Príklad č. 1 

Účtovná jednotka v auguste 2018 schválila účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2017. Do 

akej lehoty je účtovná jednotka povinná oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky 

doručiť do RÚZ?  

 

Podľa § 23a ods. 4 zákona o účtovníctve, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky 

sa ukladá do RÚZ do 15 pracovných dní odo dňa jej schválenia.  
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Príklad č. 2 

Čo v prípade, ak účtovná jednotka účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2017 neschváli 

a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚR neuloží?  

 

Zákon o účtovníctve v § 23a ods. 7 ustanovuje krajný termín pre odoslanie oznámenia 

o dátume schválenia účtovnej závierky a jeho uloženia do RÚZ. T.j. účtovná závierka 

zostavená k 31.12.2017 musí byť schválená a oznámenie o jej schválení musí byť uložené 

v RÚZ najneskôr do 31.12.2018. Nesplnením tejto povinnosti sa účtovná jednotka dopúšťa 

správneho deliktu, za ktorý jej daňový úrad uloží pokutu v súlade s § 38 zákona o účtovníctve.    

 

Doručovanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do RÚZ 
 

Oznámenie o schválení účtovnej závierky podáva účtovná jednotka, ktorá komunikuje s FS 

SR elektronicky na editovateľnom tlačive. 

 

POSTUP:  

na portáli Finančnej správy SR sa daňovník – účtovná jednotka prihlási do osobnej 

internetovej zóny a potom bude postupovať nasledovne:  

1. vyberie z katalógu elektronických formulárov položku Účtovné dokumenty » 

Oznámenie  schválenia účtovnej závierky » Oznámenie o dátume schválenia 

účtovnej závierky »  UZOZNv14 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej 

závierky  

2. vyplní jednotlivé polia  prípadne  načíta cez ponuku  „Načítať zo súboru“, ak má 

dokument vygenerovaný účtovným softvérom v html. formáte   

3. klikne na ponuku „Kontrolovať“, 

4. následne sa  sprístupní možnosť na podanie oznámenia. 

 

Účtovná jednotka, ktorá nemá povinnosť komunikovať s FS SR  elektronicky, napr. účtovná 

jednotka nezriadená na účely podnikania,  ukladá  oznámenie o dátume schválenia účtovnej 

závierky v listinnej podobe.  V tomto prípade je na rozhodnutí tejto účtovnej jednotky, či 

použije na vyplnenie tohto   oznámenia   na portáli FS SR vzory tlačív alebo   elektronické 

formuláre, ktoré sa obidva  nachádzajú v časti Formuláre.   

 

Poznámka: 

Účtovnú závierku neschvaľuje podnikateľ - fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného 

a  jednoduchého účtovníctva.  

 

Rovnako účtovnú závierku neschvaľujú tie právnické osoby, ktorým to neukladá osobitný predpis.  

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 

Centrum podpory pre dane 

Marec 2018  


