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Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti
súčasnosti. Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového
konania predložil rezort financií.
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Podnikatelia budú musieť zrejme účtovné záznamy archivovať dvojnásobne dlhý čas oproti súčasnosti.
Predpokladá to návrh novely zákona o účtovníctve, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort
financií. Ak návrh prejde v predloženom znení, firmy budú musieť od budúceho roka archivovať
namiesto piatich rokov až desať rokov aj účtovné doklady, účtovné knihy a účtovné záznamy. V
súčasnosti sa desaťročná archivačná doba aplikuje iba na účtovné závierky a výkazy vybraných údajov z
účtovných závierok.
Ministerstvo financií sa pri tejto zmene odvoláva na aktualizovaný akčný plán boja proti daňovým
podvodom, z ktorého táto požiadavka orgánov činných v trestnom konaní na predĺženie lehoty doby
archivácie účtovných dokladov na desať rokov vyplynula. Dôvodom má byť zabezpečenie účelnosti
konania. Podľa navrhovaného prechodného ustanovenia by sa pritom predĺženie doby archivácie na
desať rokov malo týkať aj účtovných záznamov, ktorým ku dňu účinnosti tejto novely ešte neuplynie
aktuálna päťročná archivačná lehota.
Okrem predĺženia obdobia archivácie je súčasťou navrhovanej novely, ktorej účinnosť sa navrhuje od 1.
januára 2018, aj možnosť pre novovzniknutú nástupnícku účtovnú jednotku zvoliť veľkostnú štruktúru
na účely účtovania a vykazovania individuálnej účtovnej závierky. Navrhujú sa tiež úpravy na
odstránenie technických problémov pri zmene právnej formy najmä účtovných jednotiek v oblasti
školstva.
„Predmetom návrhu zákona sú aj úpravy v oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra
účtovných závierok pri zanikajúcej účtovnej jednotke a aj možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú
jednotku na odstránenie nedostatkov, ak účtovná jednotka neuložila účtovné dokumenty, nevyplnila
všeobecné náležitosti správne, doručené podanie bolo neúplné alebo podľa nesprávneho vzoru,“ píše v
predkladacej správe k návrhu ministerstvo financií. Novela má tiež zjednodušiť administratívu a účtovné
postupy pre európske spoločnosti, ktoré premiestnia svoje sídlo na územie Slovenskej republiky.
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~sita
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-35-zakona-431-2002-Z-z-5.htm


Súvisiace príklady z praxe

Evidencia a archivácia pracovného času
Uchovávanie príjemok a výdajok v tlačenej podobe
Archivácia bankových výpisov
Vyradenie dokumentov pri archivácii
Chybné zaúčtovanie faktúry
Pečiatka na faktúre
Opravná faktúra
Odpočítanie dane z neskoro doručenej faktúry

Súvisiace odborné články

Povinnosť zamestnávateľa viesť a uchovávať evidenciu o zamestnancoch
3. Účtovné doklady
14. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
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https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/evidencia-pracovneho-casu.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/uchovavanie-prijemok-a-vydajok-v-tlacenej-podobe.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/archivacia-bankovych-vypisov.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/vyradenie-dokumentov-pri-archivacii.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/chybne-zauctovanie-faktury.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/peciatka-na-fakture-20170111.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/opravna-faktura.htm
https://www.epi.sk/priklad-z-praxe/odpocitanie-dane-z-neskoro-dorucenej-faktury.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/povinnost-zamestnavatela-viest-a-uchovavat-evidenciu-o-zamestnancoch-pmpp-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/3-uctovne-doklady-vju-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/14-uchovavanie-a-ochrana-uctovnej-dokumentacie-vju-2017.htm
https://www.epi.sk/zz/2002-431

