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Legislatívne školenie: 

„ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2021, ROČNÁ UZÁVIERKA, 
LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI PLATNÉ V ROKU 2022“ 

 
Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na ktorom získate informácie ako 
postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti; ako 
vždy súčasťou tohto školenia bude aj popis povinnosti pri vykonaní ročnej mzdovej uzávierky a 
legislatívne zmeny platné od 1.1.2022. Počas jediného dňa sa dozviete všetko podstatné, čo 
potrebuje mzdová učtáreň vedieť na prelome rokov 2021/2022. Každý z účastníkov 
obdrží mzdový kalendár s pracovnými fondami a praktickú mzdovú kalkulačku s parametrami 
platnými pre rok 2022. Školenia sa uskutočnia v nižšie uvedených termínoch. 
 
15.12.2021 – Malacky, Hotel Átrium, Zámocká 1 
16.12.2021 – Bratislava, Apores administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10 
12.01.2022 – Bratislava, Apores administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10 
13.01.2022 – Trenčín, Hotel Magnus, Považská 1706/35 
14.01.2022 – Trnava (miesto upresníme) 
17.01.2022 – Žilina, Hotel Boss, Čepieľ 1010 
18.01.2022 – Košice, Hotel Košice, Moldavská 51 
19.01.2022 – Banská Bystrica, Hotel Lux, Námestie slobody 2 
20.01.2022 – Malacky, Hotel Átrium, Zámocká 1 
27.01.2022 – Piešťany, Park Hotel, Nábrežie Ivana Krasku 2 
09.02.2022 – Malacky, Hotel Átrium, Zámocká 1 
10.02.2022 – Bratislava, Apores administratívne centrum, Dr. Vl. Clementisa 10 
 
 
Povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň 
vysporiadanie daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti v zmysle novely zákona o dani z 
príjmov účinnej od 1.1.2022, postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, 
výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom, odstúpenie 
nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane, sankcie za nevykonanie ročného 
zúčtovania 
 
Zmeny na daňových tlačivách  
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania, Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, 
Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, Potvrdenie o zaplatení dane, Mesačný daňový prehľad 
o dani,  Hlásenie o vyúčtovaní dane, Vyhlásenie na zdanenie príjmov, elektronické doručovanie 
dokumentov 
 
Nezdaniteľné časti základu dane 
daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera, daňová úľava na zaplatené príspevky na 
doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), duplicitné uplatňovanie daňových zvýhodnení 
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Opravy výpočtu dane 
opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom, podávanie dodatočného daňového 
priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku) 
 
Daňový bonus na dieťa 
daňový bonus na dieťa (vekové pásma), daňový bonus v súvislosti s dotáciou na obed, 
podmienky a preukazovanie nároku, uplatnenie nároku v ročnom zúčtovaní, osobitné prípady 
(prerušenie štúdia,  striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť) 
 
Daňový bonus na zaplatené úroky 
podmienky na uplatnenie nároku (horná hranica zdaniteľného príjmu), výpočet pomernej časti 
daňového bonusu, dokladovanie nároku 
 
Ročná uzávierka v mzdovej učtárni  
zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia, výpočet nevyčerpanej 
dovolenky a rozsah jej preplatenia, výpočet denného základu pre DPN, nepeňažný príjem 
v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, ročný výkaz o plnení povinného 
podielu, archivácia dokumentov 
 
Legislatívne zmeny k 1.1.2022 
minimálna mzda a minimálne mzdové nároky pre rok 2022, zavedenie tzv. štartovacej 
minimálnej mzdy, zvýšenie mzdových príplatkov podľa Zákonníka práce, legislatívne zmeny 
vyplývajúce zo zákona o zlepšení podnikateľského prostredia, zmeny v zdravotnom a sociálnom 
poistení, zmeny v pracovnoprávnej oblasti a zmeny v zákone o službách zamestnanosti 
 


