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Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Bod č. 6 – Návrh 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 
 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom financií SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 
2022 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
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. 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 31.12.2022 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
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. 
RÚZ materiál v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienkovala, pričom pripomienky boli prerokované 
a rozpory boli odstránené 
 
RÚZ berie predložený materiál na vedomie bez pripomienok 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 
Bez pripomienok 
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