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OPATRENIE 

Ministerstva financií Slovenskej republiky 

z 20. novembra 2013 

č. MF/17930/2013-74, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74,  ktorým sa ustanovuje 

rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov  

z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné 

jednotky, ktorými sú podnikatelia 
 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z.  

o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z. ustanovuje: 

 

Čl. I 

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z  13. decembra 2011 č. 

MF/25926/2011-74,  ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu 

vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú 

podnikatelia (oznámenie č. 558/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.  § 3 znie: 

 

„§ 3 

(1) Výkaz vybraných údajov v elektronickej podobe sa   ukladá v  registri účtovných 

závierok v termínoch pre podávanie daňových priznaní. 

 

(2) Ak po uložení výkazu vybraných údajov v registri účtovných závierok účtovná 

jednotka znovu otvorila účtovné knihy podľa § 16 ods. 10 zákona, ukladá sa v registri 

účtovných závierok nový výkaz vybraných údajov v elektronickej podobe do piatich dní po 

schválení individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona. 

 

(3) Výkaz vybraných údajov sa považuje za uložený jeho doručením do elektronickej 

podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.“.   

 

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 4a 

Prechodné ustanovenie k úpravám  účinným od 1. januára 2014 

 

Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri ukladaní výkazu vybraných údajov za účtovné 

obdobie končiace 31. decembra 2013.“.  

 

3. V prílohe sa časť Vysvetlivky dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: 

„(10) Údaje, ktorými sú smerové číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a podpisový 

záznam osoby zodpovednej za zostavenie výkazu vybraných údajov, sú dobrovoľne 

vypĺňanými údajmi.“. 
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Čl. II 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 

 

      

         

                        Peter Kažimír, v. r.  

       podpredseda vlády a minister financií 

 


