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Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (Čl. III zákona č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia)  
 

 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 16. júna 2022 schválila zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (ďalej len „zákon č. 249/2022 Z. z.“). 

V Čl. III tohto zákona č. 249/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. septembra 2022 mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 

Zmeny a doplnenia sa týkajú zostavovania individuálnej účtovnej závierky podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2022 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem 
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29, Ú. v. ES L 243, 11.9.2002) v znení nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008). Nariadenie Komisie (ES)  
č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008) v platnom znení (ďalej 
len „IFRS“), a to v nasledovných ustanoveniach: 

o § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve – spresňuje sa v nadväznosti na zmeny v § 17a ods. 2 zákona 
o účtovníctve vymedzenie účtovných jednotiek, ktoré sa na účely zákona o účtovníctve považujú  
za subjekt verejného záujmu;  

o § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve – pre účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné kritériá uvedené  
v § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve sa mení povinnosť na možnosť viesť účtovníctvo a zostavovať 
individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS; 

o § 17a 3 a 6 zákona o účtovníctve – zmeny súvisiace so zmenou v § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve. 

  

V nadväznosti na uvedené zmeny sa v prechodnom ustanovení § 39x zákona o účtovníctve k úpravám účinným  
od 1. septembra 2022 pri povinnosti viesť účtovníctvo podľa IFRS upravuje možnosť rozhodnúť sa použiť IFRS  
pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2023 a neskôr. Súčasne platí, že účtovná 
jednotka, ktorá bola povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS do 31. decembra 2022, je naďalej povinná 
zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS. 
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