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1. Úvod 

Každý podnikateľ sa v praxi stretáva s účtovníctvom a daňami. Táto príručka je zameraná na podvojné 
účtovníctvo pre podnikateľov a daň z príjmov právnických osôb;  našim edičným zámerom je prinášať 
aktuálny prehľad noviel týchto účtovných predpisov a daňových predpisov. 

Toto je edícia 2012-2013, ktorá obsahuje rešerše noviel 2012 a 2013 z tohto obdobia – vo Finančnom 
spravodajcovi po číslo 4/2013 a v Zbierke zákonov po čiastku 20/2013. Rešerše  noviel sú vhodné pre 
rýchlu orientáciu v téme a účinnosti zmeny. Účtovné jednotky, ktoré majú účtovné obdobie kalendárny rok, 
resp. hospodársky rok si musia správne ustáliť právny stav, ktorý sa ich týka. Táto edícia pokračuje 
v časovom rade, keď prvou bola edícia 2010-2011. 

Publikácia má pracovný názov Účtovná a daňová závierka v praxi, a obsahuje aplikačné informácie, nie 
texty samotných predpisov. Publikácia obsahuje pracovný materiál Účtovná závierka 2012 (praktický 
manuál), zostavený podľa jednotlivých závierkových tém a účtovných tried podvojného účtovníctva pre 
podnikateľov, kde sú uvedené aj najčastejšie chyby podľa skúseností z audítorskej praxe. 

Pod pracovným označením Daňová závierka 2012 (príklad daňového priznania) rozumieme najmä 
zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Túto tému preto prezentujeme na 
prehľadne spracovanom praktickom príklade daňového priznania. 

Napokon súčasťou publikácie je množina otázok a odpovedí z praxe. V závere sú praktické tematické 
tabuľky používané pri dlhoročnej lektorskej činnosti autora. Publikácia je vhodnou pomôckou do príručnej 
knižnice každého účtovného alebo daňového špecialistu v praxi. Informácie v publikácii majú 
bezprostredný študijný význam, ako aj historickú hodnotu vzhľadom na to, že premlčanie dane je po 5 
rokoch, resp. po 7 rokoch. 

Autorom publikácie je Ing. Vladimír Pastierik, audítor, daňový poradca a súdny znalec zo spoločnosti PKF 
Slovensko s.r.o. Autor profesionálne pracuje v tejto oblasti od roku 1993. Vzhľadom na profesijné 
zameranie autora, sú v publikácii často uvedené popri účtovných aspektoch aj významné súvislosti 
s daňovou legislatívou a skúsenosti z praxe. Tento autorský prístup je vítaný, lebo v praxi sa riešenie 
účtovných problémov a daňových problémov nedá riešiť oddelene, a spravidla ich musia riešiť aj tí istí 
pracovníci. 

Veríme, že táto príručka sa stane vhodnou pracovnou pomôckou pre všetkých záujemcov z praxe. 
Z komentárov, príkladov a otázok si čitateľ môže odvodiť vlastné riešenie, na vlastnú zodpovednosť, vo 
svojich konkrétnych podmienkach. Publikácia sa môže používať aj ako doplnková odborná literatúra pre 
študentov a rôzne formy celoživotného kondičného odborného vzdelávania dospelých. 
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