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Je potrebné ukladať cez finančnú správu "Správu audítora + poznámky k audítorskej správe"?
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Otázka:
Je potrebné ukladať cez finančnú správu "Správu
audítora + poznámky k audítorskej správe"?

Odpoveď:
Ustanovenie § 23 ods. 2 písm. g) zákona č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve hovorí, že do registra, informačného
systému verejnej správy, sa ukladajú správy
audítorov.
Podľa § 23a ods. 7 zákona o účtovníctve je účtovná
jednotka povinná uložiť výročnú správu v registri
účtovných závierok najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa
vyhotovuje. Ukladané výročné správy pritom nemusia obsahovať účtovnú závierku a správu audítora, ak
tieto dokumenty sú osobitne uložené v registri.

V elektronickej podobe podľa § 23a ods. 2 zákona o účtovníctve sa povinne ukladajú dokumenty podľa §
23 ods. 2 písm. c) až j) a dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku.

Pri ukladaní výročnej správy, ale i napríklad správy audítora, je nutné zvoliť podanie cez Všeobecné
podanie k ÚZ (VP-IFRSv15 alebo VP-PODv15).

Záver
Správy audítorov, ich dodatky (poznámky) sa ukladajú do registra v elektronickej podobe cez
Všeobecné podanie k ÚZ. 

Poznámky pod čiarou: 
Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Súvisiace odborné články
Audítorské služby – audit, preverenie, iné uisťovacie a súvisiace služby
7. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky v sústave podvojného účtovníctva za rok 2015

Súvisiace dokumenty
Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2015 a ukladanie dokumentov do registra účtovných závierok
(videoškolenie)
Ako sa pripraviť na audit

Súvisiace aktuality
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
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https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/autor/ing-tatiana-micikova
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2802531&f=2
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4324871&f=2
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2802565&f=2
https://www.danovecentrum.sk/form/goto.ashx?t=27&p=2802523-2802537&f=2
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/auditorske-sluzby-audit-preverenie-ine-sluzby.htm
https://www.danovecentrum.sk/odborny-clanok/7--nasledne-povinnosti-po-zostaveni-uctovnej-zavierky-v-sustave-podvojneho-uctovnictva-za-rok-2015.htm
https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/zmeny-v-zakone-o-uctovnictve-od-1-1-2015-a-ukladanie-dokumentov-do-registra-uctovnych-zavierok.htm
https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/ako-sa-pripravit-na-audit.htm
https://www.danovecentrum.sk/aktuality/usmernenie-k-ukladaniu-oznamenia-o-datume-schvalenia-uctovnej-zavierky-do-registra-uctovnych-zavierok-aktualita-8-2015.htm


Súvisiace príklady z praxe
Povinnosť auditu za rok 2015
Rezerva na audit a daňové výdavky roka 2015
Tvorba rezerv za audit a účtovnú uzávierku ako daňovo uznaný výdavok

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
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https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/povinnost-auditu-za-rok-2015.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/rezerva-na-audit-a-danove-vydavky-roka-2015.htm
https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/tvorba-rezerv-za-audit-a-uctovnu-uzavierku-ako-danovo-uznany-vydavok.htm
http://www.epi.sk/zz/2002-431

