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Úrok 

• Odplata - cena za získanie peňazí/kapitálu, ktorú je 

dlžník povinný  zaplatiť  veriteľovi. 

• OECD Zmluva, čl. 11 ods. 3: „Pojem „úroky“ použitý v 

tomto článku označuje príjmy z pohľadávok [debt claims] 

akéhokoľvek druhu bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú 

zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosť a či sú alebo nie sú 

spojené s právom účasti na ziskoch dlţníka, a to najmä príjmy zo 

štátnych cenných papierov a príjmy z dlhopisov a obligácií vrátane 

prémií a výhier spojených s týmito cennými papiermi, dlhopismi 

alebo obligáciami. Úroky z omeškania sa nepovaţujú za úroky pre 

účely tohto článku.“ 



Úrok 

• Úrok z konvertibilných dlhopisov – „Interest on 

participating bonds should not normally be considered as a dividend,  

and neither should interest on convertible bonds until such time as 

the bonds are actually converted into shares. However, the interest 

on such bonds should be considered as a dividend if the loan 

effectively shares the risks run by the debtor company.“ 

 

 



Účtovanie úrokov 

• Moment účtovania - jednoduché vs podvojné 

účtovníctvo 

• Náklady  

• na ťarchu účtu 562-Úroky sa účtuje platobná povinnosť z 

dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách, 

finančných operácií, napríklad eskontu cenných papierov. 

• úroky z úverov na obstaranie dlhodobého hmotného 

majetku sa môžu zahŕňať do obstarávacej ceny majetku 



Účtovanie úrokov 

• Výnosy  

• v prospech účtu 662-Úroky sa účtujú úroky od bánk alebo 

úroky z dlhodobých pôžičiek alebo krátkodobých pôžičiek 

a obdobné plnenia. 

• v prospech účtu 665 - Výnosy z dlhodobého finančného 

majetku, resp. 666-Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku sa účtujú úroky do splatnosti cenného papiera 

účtovaného na účtoch účtovej skupiny 06 - Dlhodobý 

finančný majetok, resp. skupiny 25-Krátkodobý finančný 

majetok. 

 



Zdaňovanie úrokov (FO) 

Relevantné ustanovenia v ZDP: 

• § 6 (5) „Príjmom z podnikania alebo z inej 

samostatne zárobkovej činnosti je aj: 
b) Úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa 

používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z 

inej samostatnej zárobkovej činnosti 

• Výdavky – v závislosti od určovania základu dane 

FO 



Zdaňovanie úrokov (FO) 

§ 7 (1) Osobitný základ dane z kapitálového majetku: 

„Príjmami z kapitálového majetku[...] sú 
a)  úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, 

b) úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z 

peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného 

sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 

písm. b) [úroky na podnikateľských účtoch], 

c) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z 

hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov 

verejných obchodných spoločností 



Zdaňovanie úrokov (FO) 

Výdavky 

• § 7 (4) Do osobitného základu dane sa zahŕňajú 

príjmy uvedené v písm. a) až c), f) a h) neznížené o 

výdavky okrem výdavkov uvedených v odseku 7 

(povinne platené poistné). 

• § 7 (3) Z príjmov uvedených v odseku 1 písm. a), 

b), d), e) a g), plynúcich zo zdrojov na území 

Slovenskej republiky sa daň vyberá podľa § 43.  

• Cezhranične aj podľa písm. c) 



Zdaňovanie úrokov (PO) 

§ 13 ods. 2 písm f): „Od dane sú oslobodené aj 

f) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, [...] plynúce zo 

zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je 

daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným 

príjemcom týchto príjmov [...] ak je konečným príjemcom týchto príjmov, 

od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu [...], ale len ak do dňa 

výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov 

bezprostredne nasledujúcich po sebe 

1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25% priamy podiel 

na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo 

2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25% priamy podiel na 

základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo 

3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má 

najmenej 25% priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento 

príjem vypláca, a zároveň má aj najmenej 25% priamy podiel na 

základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu,“ 



Zdaňovanie úrokov (FO +PO) 

Zdroj príjmov § 16 ods. 1 ZDP :“Príjmom zo zdrojov na 

území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou 

daňovou povinnosťou (daňový nerezident) je príjem 

e) z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou 

povinnosťou a od stálych prevádzkarní daňovníkov s 

obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorými sú [...] 

3. úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek 

[...]“  



Zdaňovanie úrokov (FO +PO) 

• Zrážková daň § 43 ods. 2 ZDP :“Daň z príjmov 

plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky 

daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou 

okrem príjmov plynúcich stálej prevádzkarni týchto 

daňovníkov ( § 16 ods. 2) sa vyberá zrážkou, ak ide o 

[...] úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a 

pôžičiek a z derivátov podľa osobitného predpisu. 

• Sadzba zrážkovej dane sa stanoví podľa § 43 ods. 1 

vo výške 19% alebo 35%  

 



Zdaňovanie úrokov (ZZDZ) 

§ 1 ods. (2) ZDP: „Medzinárodná zmluva, ktorá bola 

schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom 

ustanoveným zákonom, alebo dohoda, ktorá bola 

uzatvorená alebo schválená vládou Slovenskej republiky 

a ktorá upravuje zdanenie a s tým súvisiace právne 

vzťahy vo vzťahu k nesamosprávnym územiam, ktoré v 

medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne (ďalej 

len "medzinárodná zmluva"), má prednosť pred týmto 

zákonom.“  

 



Zdaňovanie úrokov (ZZDZ) 

Čl. 11 Úroky (Modelová zmluva):  

1. Úroky, ktoré majú zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácajú sa 

rezidentovi druhého zmluvného štátu, sa môžu zdaniť len v tomto druhom 

štáte.  

2. Úroky uvedené v odseku 1 však možno zdaniť aj v zmluvnom štáte, v 

ktorom majú zdroj, a to podľa predpisov tohto štátu, ale ak je príjemca 

skutočným vlastníkom úrokov, daň takto uložená nepresiahne 10 % z 

hrubej sumy úrokov. Príslušné orgány zmluvných štátov upravia spôsob 

uplatňovania tohto obmedzenia vzájomnou dohodou.  

3. Pojem „úroky“ použitý v tomto článku označuje [...]  



Zdaňovanie úrokov (ZZDZ) 

Čl. 11 Úroky (Modelová zmluva):  

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia, ak skutočný vlastník úrokov, 

ktorý je rezidentom jedného zmluvného štátu, vykonáva činnosť v druhom 

zmluvnom štáte, v ktorom majú úroky zdroj, prostredníctvom stálej 

prevádzkarne nachádzajúcej sa v tomto štáte, a ak pohľadávka, z ktorej 

sa úroky platia, sa skutočne viaže na túto stálu prevádzkareň. V takom 

prípade sa uplatnia ustanovenia článku 7.  

5. [...] 

6. Ak v dôsledku osobitných vzťahov medzi platiteľom a skutočným 

vlastníkom úrokov alebo medzi nimi oboma a treťou osobou suma úrokov 

posudzovaná vzhľadom na pohľadávku, z ktorej sa platia, presahuje 

sumu, ktorú by platiteľ dohodol so skutočným vlastníkom, keby takéto 

vzťahy neexistovali, ustanovenia tohto článku sa uplatnia len na túto 

sumu. V takom prípade časť platieb presahujúca túto sumu podlieha 

zdaneniu podľa právnych predpisov kaţdého zmluvného štátu, s 

prihliadnutím na ostatné ustanovenia tejto zmluvy.  



Interpretácia ZZDZ 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu 2Sžf/18/2012 

• Záväznosť textu 

• Zásada publicity 

• Význam aktualizácie Modelovej zmluvy 



Multilateralny nástrojt 

Reflektujú vybrané akcie BEPS: 

- Akcia 2 – Hybrydné nesúlady 

- Akcia 6 + Zneužívanie zmlúv 

- Akcia 7 – Vyhýbanie sa vzniku PE 

- Akcia 14 – Mechanizmus riešenia sporov 



Iné aspekty pri posudzovaní úrokov 

• Pravidlá nízkej kapitalizácie 

• Transférové oceňovanie 

• Ustanovenia o spoločnosti v kríze 

 

 



Zdaňovanie úrokov (príklad č. 1) 

Fyzická osoba Anton Zelený, slovenský občan a daňový rezident, 

poskytne dňa 1.2.2016 úver vo výške 100.000 eur s 5% úrokom 

spoločnosti ABC, s.r.o. - právnickej osobe založenej na Slovensku. 

Spoločnosť ABC, s.r.o. zaplatí úver aj s úrokmi dňa 31.1.2017. Popíšte 

daňové a účtovné dôsledky. Bol by rozdiel, ak by pán Zelený bol jediným 

spoločníkom spoločnosti ABC, s.r.o.?  

                                         
            úver         úrok 

ABC, s.r.o. 



Zdaňovanie úrokov (príklad č. 2) 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. - právnická osoba založená na Slovensku - 

poskytne dňa 1.2.2016 úver vo výške 100.000 eur s 5% úrokom 

spoločnosti ABC, s.r.o. - právnickej osobe založenej na Slovensku. 

Spoločnosť ABC, s.r.o. zaplatí úver aj s úrokmi dňa 31.1.2017. Popíšte 

daňové a účtovné dôsledky. Bol by rozdiel, ak by spoločnosť XYZ, s.r.o. 

bola jediným spoločníkom spoločnosti ABC, s.r.o.?  

 

                                
          úver           úrok 

ABC, s.r.o. 

XYZ, s.r.o. 



Zdaňovanie úrokov (príklad č. 3) 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. - právnická osoba so sídlom v ČR, daňový rezident 

v ČR - poskytne dňa 1.2.2016 úver vo výške 100.000 eur s 5% úrokom 

spoločnosti ABC, s.r.o. - právnickej osobe založenej na Slovensku. 

Spoločnosť ABC, s.r.o. zaplatí úver aj s úrokmi dňa 31.1.2017. Popíšte 

daňové dôsledky. Bol by rozdiel, ak by spoločnosť XYZ, s.r.o. bola jediným 

spoločníkom spoločnosti ABC, s.r.o.?  

 

 ČR                                      
          úver            

              úrok 

SR 
ABC, s.r.o. 

XYZ, s.r.o. 



Zdaňovanie úrokov (príklad č. 4) 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. - právnická osoba so sídlom v ČR, daňový 

rezident v ČR - poskytne dňa 1.2.2016 úver vo výške 100.000 eur s 5% 

úrokom spoločnosti ABC, s.r.o. - právnickej osobe založenej na 

Slovensku. Spoločnosť ABC, s.r.o. zaplatí úver aj s úrokmi dňa 

31.1.2017. Popíšte daňové a účtovné dôsledky. Bol by rozdiel, ak by 

spoločnosť XYZ, s.r.o. bola jediným spoločníkom spoločnosti ABC, 

s.r.o.?  

 SR                                        
          úver            

               úrok 

ČR 
ABC, s.r.o. 

XYZ, s.r.o. 



Zdaňovanie úrokov (príklad č. 5) 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. - právnická osoba so sídlom v Paname - 

poskytne dňa 1.2.2016 úver vo výške 100.000 eur s 5% úrokom 

spoločnosti ABC, s.r.o. - právnickej osobe založenej na Slovensku. 

Spoločnosť ABC, s.r.o. zaplatí úver aj s úrokmi dňa 31.1.2017. Popíšte 

daňové dôsledky. 

  

 

 ČR                                      
          úver            

              úrok 

SR 
ABC, s.r.o. 

XYZ, s.r.o. 



Zdaňovanie úrokov (príklad č. 6) 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. - právnická osoba so sídlom v ČR, majúca 

organizačnú zložku a stálu prevádzkáreň v SR - poskytne dňa 1.2.2016 

úver vo výške 100.000 eur s 5% úrokom spoločnosti ABC, s.r.o. - 

právnickej osobe so sídlom na Slovensku. Spoločnosť ABC, s.r.o. zaplatí 

úver aj s úrokmi dňa 31.1.2017. Popíšte daňové dôsledky.  

 

 ČR                                      
           

 

          úver            

  

                         úrok 

SR 

ABC, s.r.o. 

XYZ, s.r.o. 

XYZ, s.r.o., organizačná 

zložka 



Zdaňovanie licenčných poplatkov (ZZDZ) 

- Ustanovenia ZDP 

- Pokyn Ministerstva financií č. 3399/1998-62 

- Podľa niektorých ZZDZ dvojitý režim – napr. CR, 

Cyprus 

- Kultúrne licenčné poplatky 

- Priemyselné licenčné poplatky 

- Výhrady SR ku komentáru 

 



Zdaňovanie licenčných poplatkov (ZZDZ) 

Čl. 12 Licenčné poplatky (Modelová zmluva):  

1. Licenčné poplatky, ktoré majú zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácajú 

sa rezidentovi druhého zmluvného štátu, sa môžu zdaniť len v tomto 

druhom štáte.  

2. Pojem „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby 

akéhokoľvek druhu prijaté ako protihodnota za použitie alebo za právo na 

použitie akéhokoľvek autorského práva k literárnemu, umeleckému alebo 

vedeckému dielu vrátane kinematografických filmov, akéhokoľvek 

patentu, ochrannej známky, návrhu alebo vzoru, plánu, tajného vzorca 

alebo postupu, alebo informácií týkajúcich sa priemyselných, obchodných 

alebo vedeckých skúseností.  

  



Zdaňovanie licenčných poplatkov (ZZDZ) 

Čl. 12 Licenčné poplatky (Modelová zmluva):  

3. Ustanovenia odseku 1 sa neuplatnia, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov , 

ktorý je rezidentom jedného zmluvného štátu, vykonáva činnosť v druhom 

zmluvnom štáte, v ktorom majú licenčné poplatky zdroj, prostredníctvom stálej 

prevádzkarne nachádzajúcej sa v tomto štáte a ak právo alebo majetok, v 

súvislosti s ktorým sa licenčné poplatky platia, sa skutočne viaže na túto stálu 

prevádzkareň. V takom prípade sa uplatnia ustanovenia článku 7.  

4. Ak v dôsledku osobitných vzťahov medzi platiteľom a skutočným vlastníkom 

licenčných poplatkov alebo medzi nimi oboma a treťou osobou suma licenčných 

poplatkov posudzovaná vzhľadom na používanie, právo alebo informácie, za ktoré 

sa platia, presahuje sumu, ktorú by platiteľ dojednal so skutočným vlastníkom, 

keby takéto vzťahy neexistovali, ustanovenia tohto článku sa uplatnia len na túto 

sumu. V takom prípade časť platieb presahujúca túto sumu podlieha zdaneniu 

podľa právnych predpisov každého zmluvného štátu, s prihliadnutím na ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy.  



Zdaňovanie licenčných poplatkov (ZZDZ) 

Výhrada SR 

3. Ustanovenia odseku 1 sa neuplatnia, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov , 

ktorý je rezidentom jedného zmluvného štátu, vykonáva činnosť v druhom 

zmluvnom štáte, v ktorom majú licenčné poplatky zdroj, prostredníctvom stálej 

prevádzkarne nachádzajúcej sa v tomto štáte a ak právo alebo majetok, v 

súvislosti s ktorým sa licenčné poplatky platia, sa skutočne viaže na túto stálu 

prevádzkareň. V takom prípade sa uplatnia ustanovenia článku 7.  

4. Ak v dôsledku osobitných vzťahov medzi platiteľom a skutočným vlastníkom 

licenčných poplatkov alebo medzi nimi oboma a treťou osobou suma licenčných 

poplatkov posudzovaná vzhľadom na používanie, právo alebo informácie, za ktoré 

sa platia, presahuje sumu, ktorú by platiteľ dojednal so skutočným vlastníkom, 

keby takéto vzťahy neexistovali, ustanovenia tohto článku sa uplatnia len na túto 

sumu. V takom prípade časť platieb presahujúca túto sumu podlieha zdaneniu 

podľa právnych predpisov každého zmluvného štátu, s prihliadnutím na ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy.  



Zdaňovanie licenčných (príklad č. 7) 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. - právnická osoba so sídlom v ČR, daňový rezident 

v ČR - poskytne právo na použitie softvéru spoločnosti ABC, s.r.o. - 

právnickej osobe založenej na Slovensku. Spoločnosť ABC, s.r.o. zaplatí 

licečný poplatok dňa 31.1.2017. Popíšte daňové dôsledky. Bol by rozdiel, 

ak by spoločnosť XYZ, s.r.o. bola jediným spoločníkom spoločnosti ABC, 

s.r.o.?  

 

 ČR                                      
   poskytnutie práva na použitie 

              licenčné poplatky 

SR 
ABC, s.r.o. 

XYZ, s.r.o. 



Zdaňovanie licenčných poplatkov (príklad č. 8) 

Spoločnosť XYZ, s.r.o. - právnická osoba so sídlom v Holandsku, daňový 

rezident v Holandsku - poskytne právo na použitie softvéru spoločnosti 

ABC, s.r.o. - právnickej osobe založenej na Slovensku. Spoločnosť ABC, 

s.r.o. zaplatí licenčný poplatok dňa 31.1.2017. Popíšte daňové dôsledky.  

 

 Holandsko 

                                      
poskytnutie práva na použitie 

              licenčné poplatky 

SR 

ABC, s.r.o. 

XYZ, s.r.o. 
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