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bod č. 6 

 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov a dopravy 

na rokovanie HSR SR dňa 22.8.2022 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) 

1. Postoj APZD k návrhu zákona 

APZD  súhlasí s predloženým návrhom zákona a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie. 

2. Zdôvodnenie postoja APZD 

APZD neuplatnila k návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaniu žiadne pripomienky. 

3. Stručný popis navrhovaných zmien, cieľ a obsah návrhu zákona 

A. Cieľom návrhu zákona je najmä zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú zodpovednosť 

nadnárodných spoločností, ktoré prekročili určitú veľkosť, a to transpozíciou spoločných 

pravidiel pre  zverejňovanie informácií o dani z príjmov.  

B. V nadväznosti na transpozíciu smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2021/2101): 

• Určuje sa povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov a uložiť ju do registra 

účtovných závierok a zbierky listín obchodného registra, ak konečná materská účtovná 

jednotky a samostatné účtovné jednotky s cezhraničným aspektom prekročia určitú 

veľkosť. Na vznik povinnosti musia ich výnosy, resp. čistý obrat v dvoch po sebe 

nasledujúcich obdobiach presiahnuť 750 mil. eur. 

• Obdobná povinnosť vznikne veľkým dcérskym účtovným jednotkám so zahraničným 

materským subjektom (§ 21b) a vybraným účtovným jednotkám (organizačným zložkám 

podnikov zahraničných PO so sídlom mimo územia členských štátov ohľadne ich 

zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného 

subjektu)- § 21c.   

• Oslobodenie od povinnosti: Veľká dcérska účtovná jednotka je oslobodená, ak túto správu 

namiesto nej uloží iná veľká dcérska účtovná jednotka resp. dcérsky subjekt, ktorým tiež 

vznikla povinnosť (obdobne pri organizačných zložkách zahraničného subjektu). 

• Lehota na uchovávania správy s informáciami o dani z príjmov sa navrhuje na 5 rokov. 

Rovnako 5 rokov je daná povinnosť zverejňovať správu na webovom sídle. 

• Správy s informáciami o dani z príjmov by sa mali prvýkrát ukladať za účtovné obdobie 

začínajúce 22. júna 2024. 
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C. V nadväznosti na aplikačnú prax sa dopĺňa ustanovenie týkajúce sa výzvy daňového úradu 

na  predloženie účtovných záznamov účtovnej jednotky v ním určenej lehote podľa daňového 

poriadku. 

D. V nadväznosti na smernicu 2014/95/EÚ sa upravuje povinnosť pre subjekty verejného záujmu 

(napr. poisťovne, zaisťovne, banky) s počtom zamestnancov vyšším ako 500 s  celkovou sumou 

majetku nad 20 mil. eur a čistým obratom nad 40 mil. eur uvádzať vo výročnej správe aj 

nefinančné informácie o vývoji, konaní, pozícii a o  vplyve činnosti účtovnej jednotky 

na  environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv 

a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu. 

E. Predpokladaný dátum účinnosti zákona:  31. decembra 2022 okrem vybratých ustanovení, 

ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023 a 22. júna 2023. 
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