Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 4. štvrťroku 2011

4) Novela zákona o účtovníctve
vytvorenie centrálneho registra účtovných uzávierok; zverejnenie údajov v elektronickej forme bezplatne
Zámer opatrenia: vytvoriť register účtovných uzávierok; uľahčiť používateľom účtovnej závierky predikciu budúcich
peňažných tokov účtovnej jednotky
Obsah opatrenia:
x účtovná uzávierka je podľa slovenského Zákona o účtovníctve štruktúrovaná prezentácia finančnej pozície
a finančnej výkonnosti účtovnej jednotky pre potreby obchodných partnerov pri prijímaní ekonomických
rozhodnutí; informuje tiež o výsledkoch spravovania zverených zdrojov manažmentom
x v doterajšej úprave sa účtovné uzávierky odovzdávali na daňový úrad spolu so zbierkou listín; po novom sa budú
do zbierky listín ukladať iba výročné správy; ostatné dokumenty budú uložené na jednom mieste
x od 1.1.2012 Ministerstvo financií SR zriaďuje a vedie register účtovných uzávierok; prvou účtovnou závierkou,
ktorú je potrebné uložiť do registra, bude účtovná závierka zostavená k 31. decembru 2011
x účtovné závierky a ostatné dokumenty sa do registra ukladajú v elektronickej alebo listinnej forme
x za neuloženie účtovnej závierky do registra môže správca dane udeliť účtovnej jednotke pokutu vo výške do 2 %
z celkovej sumy majetku, najviac však 1.000.000,- €
x register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť; verejnú časť registra tvoria dokumenty účtovných jednotiek,
ktoré:
x zostavujú konsolidovanú účtovná závierka
x sú obchodnými spoločnosťami
x sú družstvom
x sú štátnym podnikom
x sú subjektom verejnej správy
x sú inou účtovnou jednotkou a z osobitného predpisu vyplýva, že účtovná závierka má byť verejná
x účtovná jednotka ukladá účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa
účtovná závierka zostavuje (ak osobitný predpis neurčuje inú lehotu)
x správca registra (MF SR) sprístupní účtovné závierky vo verejnej časti registra všetkým osobám bez poplatku
x pre sprehľadnenie a lepšiu porovnateľnosť vydalo Ministerstvo financií vzor poznámok v tabuľkovej forme
Názory proponentov:
x kľúčovým prínosom realizácie registra účtovných závierok je významné zlepšenie dostupnosti a zvýšenie kvality
ekonomických informácií o komerčných subjektoch a inštitúciách v Slovenskej republike
x verejná správa ušetrí prostriedky z dvojitého spracovania účtovných závierok a zamedzí sa dvojitému ukladaniu
účtovných závierok; súčasne sa zrýchlia administratívne procesy
x zlepší sa dostupnosť účtovných výkazov podnikateľských subjektov pre makroekonomické rozhodovanie,
analýzy a prognózy a zvýši sa efektivita kontrolných funkcií
x zavedenie normalizovaných formulárov zníži riziko vzniku chýb a zmenši byrokratickú záťaž podnikateľov
Názory oponentov:
x obavy o zneužitie interných firemných informácií môžu viesť k tomu, že si mnoho firiem zaregistruje svoj subjekt
v krajine s menšou kontrolou (napr. Cyprus)
x v súčasnej dobe sa účtovné závierky povinne zverejňujú v zbierke listín obchodného registra; prínos nového
registra je preto otázny
x obavy vzbudzuje imlementácia zákona do praxe vzhľadom na častú neochotu a nevedomosť pracovníkov
štátnych úradov, respektíve nedostatočné IT vybavenie na strane dodávateľa
Primárny zdroj:: Návrh zákona (č. 547/2011) o účtovníctve
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3843
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