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Vyhlásenie pre tlač 

 

Slovenská komora audítorov (ďalej len SKAU) vyjadruje podporu vláde Slovenskej republiky pri 

zavádzaní systémových opatrení smerujúcich k odbúravaniu časti byrokracie, skvalitňovaniu 

podnikateľského prostredia, zlepšeniu hodnotenia Slovenska v medzinárodných ratingoch 

a hodnoteniach OECD, ako aj pri efektívnejšom výbere daní a eliminácii únikov na DPH. 

 

Na tento účel je SKAU pripravená poskytnúť súčinnosť pri napĺňaní záväzkov vlády SR, ktoré jej 

vyplývajú z Programového vyhlásenia na roky 2020-2024, konkrétne pri príprave legislatívy 

zjednodušujúcej daňový a odvodový systém, pri príprave flexibilného zákonníka práce a súvisiacej 

pracovno-právnej legislatívy, ako aj pri audite hlásení a výkazov vyžadovaných štátom. Nad rámec 

uvedeného SKAU ponúka vláde SR podporu a súčinnosť pri vytváraní nástrojov zabezpečujúcich 

dôveryhodnosť účtovných závierok, správnu interpretáciu legislatívnych zmien zahŕňajúc 

spoľahlivosť štatistických údajov, ktoré sú podkladom aj pre medzinárodné hodnotenia 

a komparácie, vrátane OECD.  

 

Úlohou audítorov nie je iba kontrola pravdivosti účtovníctva, ale aj kontrola čerpania fondov 

Európskej únie a štátnej pomoci, efektívnosti hospodárenia s verejnými financiami, opodstatnenosti 

fúzii firiem a plnenia povinností účtovných jednotiek voči subjektom sociálneho zabezpečenia 

a Finančnej správe. Na rozdiel od vedenia účtovníctva je štatutárny audit prísne regulovanou 

činnosťou podliehajúcou pravidelnej internej a externej kontrole, povinnému vzdelávaniu 

a etickému kódexu garantujúcemu nezávislosť úsudku. 

 

Schválením navrhovaného zvýšenia limitov pre povinnosť overenia riadnej individuálnej účtovnej 

závierky a mimoriadnej účtovnej závierky na dvojnásobok súčasných limitov (na 4 mil. EUR pre 

celkovú sumu majetku a 8 mil. EUR pre čistý obrat) dôjde k zníženiu počtu kontrolovaných 

obchodných spoločností na menej ako 1%, čo predstavuje pokles o 6500 spoločností generujúcich 

obrat spolu 25-50 mld. EUR. Okrem absencie istoty správnosti účtovných závierok pri poskytovaní 

bankových úverov, nadväzovaní medzinárodnej spolupráce, riadení procesu verejného obstarávania 

a kontroly čerpania prostriedkov štátnej pomoci a fondov EÚ upozorňujeme na riziko nárastu 

účtovných chýb, daňových nedoplatkov a hospodárskej kriminality. Podobne tomu bolo aj v iných 

krajinách EU, ktoré pri obdobnom opatrení vlády následne korigovali limit obratu tržieb na nižšiu 

úroveň, napr. 0,3 mil. EUR. Opodstatnenosť vo veľkostných limitoch pod hranicou tržieb 8 mil. EUR 

vidí aj ďalších 16 krajín EÚ vrátane Českej republiky, Poľska a Maďarska. 
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