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  Uloženie a zverejnenie účtovnej závierky 
 
 

 

Od začiatku tohto roka platia pre 

zverejňovanie účtovných závierok nové 

pravidlá. Zatiaľ čo daňovník bol v prípade  

účtovnej závierky za rok 2012 povinný zaslať 

ju do zbierky listín obchodného registra, 

povinnosť zverejnenia účtovnej závierky 

k 31. decembru 2013 a neskôr splní daňovník 

už jej zaslaním na daňový úrad. Zároveň 

zaniká povinnosť zverejňovať súvahu, výkaz 

ziskov a strát a informáciu o názore audítora 

na účtovnú závierku v obchodnom vestníku. 

 

Lehoty na zostavenie účtovnej závierky 
Podľa zákona o dani z príjmov je daňovník na 
účely podania daňového priznania povinný 
zostaviť účtovnú závierku a v termíne na 
podanie daňového priznania ju predložiť 
správcovi dane, pričom  účtovná závierka sa 
považuje za zostavenú až podpísaním resp. 
pripojením podpisového záznamu 
štatutárneho orgánu prípadne inej na to 
oprávnenej osoby. 
 
Tí daňovníci, ktorých lehota na podanie 
daňového priznania za rok 2013 uplynula 31. 
marca 2014, boli povinní v tejto lehote 
zostaviť účtovnú závierku a zaslať ju na 
daňový úrad. Na druhej strane tí daňovníci, 
ktorí majú predĺženú lehotu na podanie 
daňového priznania, zostavujú a predkladajú 
účtovnú závierku v tejto predĺženej lehote. 
 
Daňové subjekty zasielajú účtovnú závierku 
správcovi dane buď v listinnej forme alebo  
 

elektronicky prostredníctvom elektronickej 
podateľne Finančného riaditeľstva SR, okrem 
tých daňovníkov, ktorí sú povinní podať 
účtovnú závierku výlučne elektronicky. 
 

Lehoty na zverejnenie účtovnej závierky 
Daňový subjekt si splní zverejňovaciu 
povinnosť účtovnej závierky už jej 
predložením správcovi dane v lehote na 
podanie daňového priznania. 
 
Účtovnú závierku prijatú v listinnej podobe 
prevedie správca dane do elektronickej 
podoby a prostredníctvom Finančného 
riaditeľstva Slovenskej republiky ju postúpi 
do desiatich pracovných resp. tridsiatich 
kalendárnych dní správcovi registra 
účtovných závierok. 
 
Účtovnú závierku doručenú správcovi dane 
elektronicky postúpi Finančné riaditeľstvo 
Slovenskej republiky správcovi registra bez 
zbytočného odkladu. 
 
Správca registra zaradí, zverejní a sprístupní 
prijatú účtovnú závierku najneskôr do piatich 
pracovných dní odo dňa jej doručenia do 
registra účtovných závierok a zároveň v lehote 
do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa jej 
zverejnenia ju zašle prostredníctvom 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky do zbierky listín obchodného 
registra. 
 
 

Slovensko 
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Zverejnenie schválenej účtovnej závierky 
Ak v lehote na podanie daňového priznania 
príslušný orgán (napr. valné zhromaždenie) 
účtovnú závierku aj schváli, daňovník 
predkladá daňovému úradu už schválenú 
účtovnú závierku. 
 
Pokiaľ v lehote na uloženie účtovnej závierky 
účtovná závierka nie je schválená, daňovník 
uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú 
závierku. Oznámenie o dátume schválenia 
účtovnej závierky zašle daňovník daňovému 
úradu dodatočne, a to najneskôr do piatich 
pracovných dní od schválenia účtovnej 
závierky. 
 
V prípade, že sa na účtovnú závierku 
vzťahuje povinnosť jej overenia audítorom, 
ukladá daňovník v registri aj správu audítora. 
Ak v lehote na uloženie účtovnej závierky táto 
nie je ešte schválená, daňovník uvedie, že 
ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu 
audítora uloží v registri dodatočne, a to 
najneskôr do jedného roka od skončenia 
účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná 
závierka zostavuje. 
 
Ak po uložení neschválenej účtovnej závierky 
v registri účtovná jednotka otvorí účtovné 
knihy, uloží do registra novú schválenú  
 
 

účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, 
a to najneskôr do piatich pracovných dní od 
jej schválenia. 
 

Register účtovných závierok 
Register účtovných závierok v testovacej 
prevádzke zriadilo Ministerstvo financií už v 
roku 2013. Databáza registra sa postupne 
naplňovala údajmi za roky 2009 až 2012. 
V ostrej prevádzke funguje register od 1. 
januára 2014. 
 
Register účtovných závierok sa člení na 
verejnú a neverejnú časť. Dokumenty uložené 
vo verejnej časti registra sprístupňuje správca 
registra všetkým osobám prostredníctvom 
webového sídla (www.registeruz.sk). 
Dokumenty uložené v neverejnej časti registra 
sú prístupné len tým subjektom, ktorým to 
umožňuje zákon. 
 
 
 
 
 

 
 

 

For more than 15 years 
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Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo. 
Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa užívateľ 

týchto stránok rozhodne urobiť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť. 

AUDITOR je audítorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už viac ako 15 rokov ponúka služby v oblasti 
auditu, daňového poradenstva, mzdového účtovníctva a personálnej agendy, vedenia finančného účtovníctva a podnikového poradenstva. 

Prostredníctvom partnerských kancelárií v Českej republike a v Rakúsku (tu pod menom Stöger & Partner) poskytuje 
kompletné poradenstvo v krajinách strednej Európy. Členstvo v celosvetovej sieti UHY International, ktorá združuje 
nezávislé poradenské spoločnosti z viac než 80 krajín sveta, umožňuje efektívne riešiť globálne poradenské aspekty. 

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik 
daňový poradca 

T: +421 2 544 14 660 

lubos.candik@auditor.eu 

Viac informácií na www.auditor.eu 


