
Predkladacia správa 
 

 
Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie vlády SR návrh zákona ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predkladaným návrhom zákona sa implementuje článok 9a 

Smernice Rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, 

pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. 

 

Zámerom návrhu zákona v čl. I je zavedenie pravidiel v rámci boja proti daňovým únikom, 

ako aj  na zatraktívnenie podmienok podnikania prostredníctvom zákona o dani z príjmov. 

V rámci boja proti daňovým únikom návrh zákona obsahuje legislatívnu úpravu: 

 pravidiel pre zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností tzv. CFC 

spoločností aj u fyzických osôb, ktorých zámerom je obmedziť odkláňaniu príjmov do 

zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením, 

 pravidiel, ktoré predchádzajú vzniku hybridných nesúladov vymedzením transparentného 

subjektu ako daňovníka, ak ho za daňovníka považuje jeho zriaďovateľ v rozsahu 

príjmov, ktoré by neboli zdanené ani v Slovenskej republike ani v zahraničí, a to 

implementáciou článku 9a Smernice Rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa 

mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. 

 

Predpokladaným návrhom zákona sa na základe poznatkov z uskutočnených konzultácií a z 

aplikačnej praxe upravujú, spresňujú a zjednocujú z dôvodu zvýšenia právnej istoty 

daňovníkov niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov.  

 

V čl. II sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), kde sa 

vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu, ktorá ovplyvnila aj fungovanie systémov 

finančnej správy, navrhuje posunutie registrácie z úradnej moci, a to od 1. januára 2022. 

 

V čl. III sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií 

o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 300/2016 Z. z. a zákona č. 305/2019 Z. z. S cieľom zabezpečiť súlad s globálnym 

štandardom OECD pre výmenu informácií o finančných účtoch sa upravuje sankcia pre 

držiteľov finančných účtov a ovládajúce osoby v prípade, ak predložia finančnej inštitúcii 

nepravdivé čestné vyhlásenie o rezidencii na daňové účely. 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 5, 6, 9, 13, 18, 21, 25, 26, 

28, 37, 40 a 45, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022. 

 

Účinnosť predkladaného zákona sa navrhuje s dostatočne dlhou legisvakanciou. 

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

 

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 

nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými 

zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom 

Európskej únie. 

  


