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V súvislosti s novelou Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) schválenou 

NR SR,  ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 01.01.2014 by sme Vás chceli 

upozorniť na zmenu §16 ods. 1 písm. c) ZDP, ktorý bude po novom 

upravovať, že príjmom zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou 

daňovou povinnosťou budú príjmy za poskytovanie služieb, aj v takom 

prípade, ak tieto neboli poskytnuté na našom území.  

 

 

V praxi bude predmetné ustanovenie uplatniteľné výlučne voči daňovníkom zo 

štátov, s ktorými SR nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia 

(ďalej aj „osoba z nezmluvného  štátu“). V ostatných prípadoch sa bude 

dodržiavať medzinárodne uznávaný princíp – právo na zdaňovanie príjmov zo 

služieb má štát, kde je služba vykonávaná.   

 

Treba upozorniť, že platitelia za takéto služby, ktorými budú daňoví rezidenti 

SR resp. stále prevádzkarne umiestnené v SR, z platieb v prospech 

predmetných osôb z nezmluvných štátov, budú podliehať povinnosti 

vykonania zabezpečenia dane.  

 

Chceli by sme rovnako upozorniť, že predmetná zmena môže mať negatívny 

dopad na spoločnosti podnikajúce napríklad v oblasti špedície resp. 

zasielateľstva, ktoré majú veľké množstvo obchodných partnerov z krajín, 

s ktorými SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (napr. 

Hongkong, SAE a iné) a ktoré im poskytujú služby, ako napríklad prepravné 

služby, zväčša mimo územia SR.  

 

Takéto služby fakturované daňovníkmi s obmedzenou daňovou 

povinnosťou  zo štátov, s ktorými SR nemá uzatvorenú  zmluvu o zamedzení 

dvojitého zdanenia budú podliehať zdaneniu v SR. Rozumieme, že predmetné 

osoby z nezmluvných štátov budú v SR podávať daňové priznania,  v ktorých 

si budú uplatňovať aj sumu daňových výdavkov vynaložených v súvislosti 

s dosahovaním daných príjmov a sumu zabezpečenej dane si uplatnia ako 

svoje preddavky na daň.  

 

Treba však upozorniť, že vyššie uvedená úprava bude významnou 

administratívnou prekážkou v medzinárodnom obchode slovenských 

spoločnosti podnikajúcich v určitých odvetviach a z tohto dôvodu by bolo 

vhodné predmetné ustanovenie čo najskôr sprecizovať.  

 

 
Vylúčenie zodpovednosti 
 

Prosím berte na vedomie, že tento Tax & Fiscal Alert bol pripravený pre 
všeobecnú verejnosť  a teda nepredstavuje na mieru pripravenú profesionálnu 
radu. Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká 
a škody spôsobené konaním na základe týchto informácií, nakoľko legislatíva 
sa neustále mení a tak niektoré informácie po zverejnení môžu byť 
neaktuálne. 
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