
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 
 

Dĺžka školenia, termín a miesto konania školenia: 6 hodín 
Bratislava, Akadémia FS, Trnavská cesta 100, Bratislava – 28.02.2020 
 
 
Školenie začína o 9:00 hod.  
Cena za školenie:   40,- € / osoba 
Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia  
Ubytovanie a strava nie sú zabezpečené.  
Maximálny počet účastníkov školenia: 30  
Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR 
 
 
Cieľová skupina:  

Zástupcovia právnických osôb, ktoré sú registrované na dani z príjmov (ďalej len „podnikateľ“), 
zamestnanci podnikateľa a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike. 

 
 

Hlavný cieľ kurzu:  
Poskytnúť účastníkom školenia informácie o najdôležitejších ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z.      

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov súvisiacich s podávaním daňového priznania k dani z príjmov 
právnických osôb za rok 2019 a nadväzujúce ustanovenia zákona č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Podrobný popis školenia a obsahová náplň: 
Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.  

 
 

Obsahom školenia sú nasledujúce témy: 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a na neho nadväzujúce ustanovenia 
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

- osoby povinné podať daňové priznanie 
- zdaňovacie obdobie a účtovné obdobie  
- lehota na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty, zmeškanie lehoty, nesprávne 

podanie, sankcie) 
- daňové priznanie a jeho štruktúra (riadne, opravné a dodatočné daňové priznanie, zmeny v novom 

tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby)  
- určovanie základu dane (príjmy oslobodené od dane, daňové a nedaňové výdavky a pod.) 
- umorovanie daňovej straty 
- zamedzenie dvojitému zdaneniu 
- výpočet dane  
- príklady k vyplneniu daňového priznania 
- platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby do lehoty na podanie daňového priznania a po 

lehote na podanie daňového priznania v nadväznosti na zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z 
príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2020 

- informácia k vybraným zmenám zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
účinným od 01.01.2020 z pohľadu právnických osôb 

 
 



Lektorské obsadenie: 
Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe. 
 
 

Prihlásenie na školenie: 
- vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk  

(https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia) 
- prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na 

vyplnenie a spätné zaslanie na e-mailovú adresu: 
vzdelavanie@financnasprava.sk 
   


