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Za jednu z najvýznamnejších zmien v rámci účtovníctva na Slovensku považuje Kristína Margetová 

zo spoločnosti Carpathian Tax & Accounting, taktiež digitalizáciu účtovníctva. Tá je obsiahnutá 

napríklad v paragrafoch, ktoré spresňujú elektronický účtovný záznam. V rámci preukázateľnosti 

umožňuje napríklad vytvárať účtovný záznam obsahujúci kvalifikovaný elektronický podpis, 

prípadne iný podpis v elektronickej podobe, ktorý tak môže nahradiť vlastnoručný podpis. 

„Spomeňme aj paragraf č. 33, ktorý sa venuje transformácii účtovného záznamu z listinnej 

podoby na elektronickú, napríklad formu PDF, a naopak. Je teda možná zmena formy účtovného 

záznamu nielen prostredníctvom zaručenej konverzie, ale aj skenu, pričom musí byť zachovaná 

vierohodnosť, neporušiteľnosť a čitateľnosť takéhoto záznamu a zároveň takýto účtovný záznam 

musí byť prvou kópiou originálu dokladu,“ konštatuje Margetová.

Úpravou prešiel zákon aj v paragrafe č. 35, ktorý umožňuje uchovávať účtovnú dokumentáciu 

na dátovom nosiči, napríklad na USB kľúči, cloude, pevnom disku v prípade elektronickej formy 

vedenia účtovníctva. Digitalizáciu účtovníctva je možné vykonať aj spätne za predchádzajúce 

účtovné obdobia a vypúšťa sa taktiež od označenia účtov na účtovnom doklade.



Okrem týchto „digitalizačných“ zmien novela modifikuje aj paragraf, v rámci ktorého bola 

určená podľa Margetovej dolná hranica pokuty pri závažnom porušení zákona o účtovníctve. 

Tá doteraz stanovená nebola. Nanovo bude od 1 000 eur do 3 000 000 eur. „Určili sa sankcie v 

prípade nezverejnenia dokumentov do registra od 100 eur do 10 000 eur, a taktiež za porušenie 

uchovanej účtovnej dokumentácie od 100 eur do 100 000 eur,“ poznamenáva odborníčka na 

účtovníctvo.

Ďalšia kľúčová zmena nastala aj v rámci komunikácie s Finančnou správou v rámci zákona o 

e-Governmente. Finančnej správe je udelená povinnosť komunikovať elektronicky ako orgánu 

verejnej moci. Komunikácia tak bude už obojsmerne elektronická a bude zabezpečená 

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk. Daňový subjekt zároveň 

získa prístup k spisu (eSpis) v jeho osobnej internetovej zóne na portáli Finančnej správy.
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„Významná zmena vyplýva aj z novely Obchodného zákonníka v súvislosti s nezapisovaním 

fyzických osôb do Obchodného registra a zároveň fyzické osoby nebudú podliehať triedeniu do 

veľkostných skupín. Fyzické osoby, ktoré sú účtovnou jednotkou, sú povinné viesť účtovníctvo. 

Zahraničné fyzické osoby a slovenské fyzické osoby sú účtovnou jednotkou len vtedy, ak 

preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely 

zistenia základu dane z príjmov,“ dodáva Margetová.

Novela zákona o účtovníctve taktiež dopĺňa povinnosť elektronického ukladania účtovných 

závierok do verejnej časti, a to napríklad mimovládnym neziskovým organizáciám, spoločenstvám 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov. „Neverejná časť registra teda ostáva len pre fyzické 

osoby, ktoré sú účtovnou jednotkou, a organizačné zložky zahraničných osôb. Zároveň vznikla 

povinnosť ukladať všetky dokumenty v elektronickej podobe.“
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