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Zmena daňovej rezidencie a uplatnenie zahraničnej daňovej 

straty 

V tomto vydaní našich News Flash by sme Vám radi v skratke priblížili nedávny rozsudok Európskeho 

súdneho dvora (ESD) v prípade C-405/18 AURES Holdings a. s., ktorý sa zaoberal možnosťou uplatnenia 

daňovej straty, ktorá vznikla spoločnosti v členskom štáte založenia pred premiestnením jej skutočného 

vedenia do iného členského štátu. 

Okolnosti prípadu  

Spoločnosť, holandský daňový rezident, v roku 

2007 vykázala daňovú stratu podľa holandských 

daňových predpisov. V roku 2008 spoločnosť 

založila organizačnú zložku v Českej republike, 

ktorá pre účely českého zákona o dani z príjmov 

bola považovaná za stálu prevádzkareň. V roku 

2009 spoločnosť premiestnila svoje miesto 

skutočného vedenia z Holandska do Českej 

republiky a stala sa tak českým daňovým 

rezidentom. Sídlo spoločnosti však naďalej 

zostalo v Holandsku a spoločnosť bola naďalej 

založená podľa holandského práva. 

V roku 2012 spoločnosť požiadala českého 

správcu dane o možnosť odpočítať od základu 

dane z príjmov právnických osôb daňovú stratu, 

ktorá jej vznikla v roku 2007 v Holandsku. 

Český správca dane požiadavku zamietol s 

odôvodnením, že zákon o dani z príjmov 

neupravuje odpočítanie daňovej straty v prípade 

zmeny daňovej rezidencie a nepripúšťa prenos 

takejto straty z iného členského štátu.  

Otázky položené ESD 

Prípad sa postupne dostal pred Najvyšší správní 

soud (NSS) v Českej republike. Dotknutá 

spoločnosť zastávala názor, že nemožnosť 

odpočtu predmetnej straty z roku 2007, ktorú si 

už nemôže v Holandsku uplatniť, je nedôvodným 

obmedzením slobody usadiť sa garantovanej 

Zmluvou o fungovaní Európskej únie.  

NSS položil ESD tieto otázky: 

▪ či možno pod pojem slobody usadiť sa 

zaradiť premiestnenie miesta vedenia 

spoločnosti; 

▪ či je vnútroštátna právna úprava, ktorá 

neumožňuje subjektu z iného členského 

štátu pri zmene daňovej rezidencie 

uplatniť stratu vzniknutú v inom členskom 

štáte, v rozpore s príslušnými článkami 

Zmluvy o fungovaní Európskej Únie 

(ZFEÚ). 

Rozdelenie daňovej právomoci medzi 

členskými štátmi  

V prípade prvej otázky ESD rozhodol, že 

premiestnenie miesta vedenia spoločnosti do 

iného členského štátu bez toho, aby toto jej 

premiestnenie malo vplyv na jej postavenie ako 

spoločnosti založenej podľa holandského práva, 

spadá pod slobodu usadiť sa podľa článku 49 

ZFEÚ a spoločnosť sa môže odvolávať na tento 

článok. 

Pri druhej otázke sa ESD zaoberal tým, či tento 

článok zabraňuje štátu prijať takú právnu úpravu, 

ktorá zamedzuje daňovníkovi uplatniť daňové 

straty vzniknuté v inom členskom štáte. ESD 

zdôrazňuje, že ZFEÚ nezaručuje spoločnosti 

neutrálnosť zdanenia, ak premiestni miesto 

svojho skutočného vedenia z jedného 

členského štátu do iného, a to z dôvodu 

rozdielnych daňových právnych predpisov 

jednotlivých členských štátov. ESD ďalej 

uzatvára, že cieľom českej právnej úpravy je 

zachovať rozdelenie daňovej právomoci medzi 

členskými štátmi a zamedziť tak riziku dvojitého 

odpočítania daňových strát. Keďže Česká 

republika, štát do ktorého spoločnosť 

premiestnila miesto svojho vedenia, nemala 

nad spoločnosťou daňovú právomoc v roku, 

kedy spoločnosť vykázala daňovú stratu, 

Česká republika nemôže byť nútená 

zohľadniť daňovú stratu vzniknutú v 

Holandsku.  
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Kontakt  

Katarína Balogová 

Tax Director 

E-Mail: katarina.balogova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

O Accace  

Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120 

odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné 

poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy. Za 15 rokov sme si vybudovali 

stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku TOP10 

poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska 

kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme 

služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach. 

Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov – 

profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb. S globálnym zastúpením v takmer 40 krajinách 

a tímom viac ako 2000 odborníkov, Accace Circle poskytuje služby viac ako 10 000 klientom, najmä 

stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle 

spracováva okolo 170 000 výplatných pások mesačne. 

Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné 

informácie a usmernenia týkajúce sa danej problematiky a teda 

nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. 

Informácie uvedené v newsletteri môžu byť po jeho zverejnení 

predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 

zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním 

na základe informácií uvedených v newsletteri 

https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
mailto:katarina.balogova@accace.com
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://circle.accace.com/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Newsflash

