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TABUĽKA  ZHODY 

návrhu 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 s právom Európskej únie 

Názov 

smernice:  SMERNICA RADY 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom 

rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými 

štátmi 

Smernica EÚ 
SMERNICA RADY 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme 
zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom 
rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských 
štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi 

Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 

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  

(ďalej len „Návrh zákona Čl. I“) 

 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov                    

(ďalej len „ 595/2003“)  
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Čl.3 Na účely tejto smernice „spoločnosť z členského štátu“ 

znamená každú spoločnosť, ktorá:  

a) má jednu z foriem uvedených v časti A prílohy I;  

b) podľa daňových zákonov členského štátu sa na daňové účely 

považuje za sídliacu v tomto členskom štáte a na základe 

podmienok zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej s 

treťou krajinou sa na daňové účely nepovažuje za rezidenta 

mimo Spoločenstva, a  

c) podlieha jednej z daní uvedených v časti B prílohy I bez 

možnosti voľby alebo oslobodenia alebo akejkoľvek inej dane, 

ktorá môže nahradiť uvedené dane.  
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Na účely tohto zákona sa rozumie 

daňovníkom s neobmedzenou daňovou 

povinnosťou  

2. právnická osoba, ktorá má na území 

Slovenskej republiky sídlo
1b

) alebo miesto 

skutočného vedenia; miestom skutočného 

vedenia je miesto, kde sa vytvárajú alebo 

prijímajú zásadné riadiace rozhodnutia a 

obchodné rozhodnutia pre právnickú osobu ako 

celok, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v 

obchodnom registri, 

 

daňovníkom členského štátu Európskej únie fyzická 

Ú  
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osoba alebo právnická osoba, ktorá podlieha 

zdaneniu na území tohto členského štátu Európskej 

únie z príjmov plynúcich zo zdrojov na území tohto 

členského štátu Európskej únie, ako aj zo zdrojov 

mimo územia tohto členského štátu Európskej únie 

a ktorá na území Slovenskej republiky nie je 

daňovníkom s neobmedzenou daňovou 

povinnosťou, 
 

 
 
 
LEGENDA: 
V stĺpci (1): 

Č – článok 
O – odsek 
V – veta 
P – číslo (písmeno) 
 

V stĺpci (3): 

N – bežná transpozícia 
O – transpozícia s možnosťou voľby 
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) 
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje 

V stĺpci (5): 

Č – článok 
§ – paragraf 
O – odsek 
V – veta 
P – písmeno (číslo) 

V stĺpci (7): 

Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej 
forme, so zabezpečenou inštitucionálnou nfraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo 
vzájomnej súvislosti) 

Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená) 
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde 

v budúcnosti) 
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho 

prebrať) 
 
 
 


