
 
Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 22. 8. 2022 

 

       k bodu č. 6 

 

Stanovisko ZMOS  

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

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Všeobecne k návrhu:  

Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2021/2101, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani 

z príjmov určitými podnikmi a pobočkami (Ú. v. EÚ L 429, 1.12.2021). Cieľom návrhu zákona 

je zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú zodpovednosť nadnárodných spoločností, 

ktoré prekročili určitú veľkosť a to transpozíciou spoločných pravidiel pre zverejňovanie 

informácií o dani z príjmov. Návrhom zákona sa ustanoví pre vybrané účtovné jednotky s 

cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť, povinnosť vyhotoviť správu s 

informáciami o dani z príjmov a uložiť ju do registra účtovných závierok a do zbierky listín 

obchodného registra. V prípade skupín zahraničných právnických osôb so sídlom mimo územia 

členských štátov s určitou veľkosťou, ktoré vykonávajú svoje činnosti v rámci SR 

prostredníctvom dcérskych účtovných jednotiek alebo organizačných zložiek, sa na tieto 

dcérske účtovné jednotky a organizačné zložky, ktoré prekročia určitú veľkosť, bude vzťahovať 

povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov týkajúcej sa ich zahraničných 

konečných materských subjektov alebo zahraničných samostatných subjektov do registra 

účtovných závierok a do zbierky listín obchodného registra. V záujme zníženia administratívnej 

záťaže sa navrhuje, aby povinnosť uloženia správy s informáciami o dani z príjmov do zbierky 

listín obchodného registra sa považovala za splnenú uložením tejto správy v registri účtovných 

závierok, tak ako je to zavedené pri účtovných závierkach obchodných spoločností. 

 

Stanovisko ZMOS: 

Predložený návrh zákona nemá vplyv na rozpočet miest a obcí. ZMOS k predloženému návrhu 

zákona neuplatňuje žiadne zásadné pripomienky. 

 

Záver: 

ZMOS navrhuje, aby HSR SR odporučila návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 

 

                                                                                             Branislav Tréger  

                                                                                                  predseda ZMOS 


