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1) Novela zákona o účtovníctve 

zníženie administratívnej a finančnej záťaže pre malých podnikateľov 

 

Zámer opatrenia:    znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pre 
účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania a pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave 
jednoduchého účtovníctva. 

Obsah opatrenia: 

• Novela definuje nový druh účtovnej jednotky – tzv. mikro účtovnú jednotku, ktorou je účt. jednotka, ktorá má: 
o  objem majetku maximálne v hodnote 350 000 € 
o  čistý obrat najviac 700 000 € 
o  do 10 zamestnancov  

• Účtovná jednotka spĺňajúca tieto podmienky má možnosť rozhodnúť sa, či bude mikro účtovnou jednotkou. Ak 
však začne zostavovať účtovnú závierku ako mikro účtovná jednotka, musí tak konať kým spĺňa podmienky pre 
mikro účtovnú jednotku a prestáva ňou byť, až keď prekročí veľkostné podmienky dve za sebou nasledujúce 
účtovné obdobia. 

• mikro účtovná jednotka bude zostavovať účtovnú závierku v zjednodušenej forme – súvaha a výkaz ziskov a 
strát sa zostavuje v skrátenom rozsahu, poznámky obsahujú len minimum údajov, ktoré smernica požaduje 
uvádzať 

• mikro účtovným jednotkám tiež zaniká povinnosť oceňovať cenné papiere a deriváty reálnou hodnotou 
• novela prináša aj zmeny všeobecného obsahu štandardných účtovných závierok, v ktorých budú po novom 

fyzické osoby poskytovať iba informáciu o mieste podnikania, na rozdiel od predchádzajúceho stavu, kedy 
museli poskytovať aj informáciu o bydlisku; taktiež na rozdiel od predchádzajúceho stavu bude účtovná závierka 
obsahovať podpisový záznam len jednej osoby, a to buď štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky. 

• k zmenám dochádza tiež v podmienkach pre zostavovanie individuálnych účtovných závierok – suma po ktorej 
presiahnutí počas dvoch za sebou nasledujúcich účtovných období musí účtovná jednotka zostaviť individuálnu 
účtovnú závierku sa zvyšuje rovnako pri celkovej sume majetku ako aj pri celkovom čistom obrate na 
170 000 000 € 

• podľa nových pravidiel odpadá povinnosť ukladať do registra účtovných závierok priebežné účtovné závierky, 
ale po novom sa doň budú ukladať aj výročné správy 

• povinnosť inventarizácie majetku sa predlžuje z raz za dva roky na raz za štyri roky a peňažné prostriedky sa 
musia inventarizovať iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 

Názory proponentov: 

• doteraz mal rozsah účtovnej uzávierky 45 strán, po novom to bude osem 
• podnikatelia by celkovo po schválení zmien vypisovali až o 2,6 milióna strán dokumentov menej 

Názory oponentov: 

• navrhované zmeny sú slabou náplasťou na neustále zvyšovanie sa administratívnej záťaže podnikateľov 

 
Primárny zdroj:  :  :  :  Novela zákona (č. 352/2013) o účtovníctve 
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