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TABUĽKA   ZHODY

k 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 (EÚ) 2015/121 z 27.  januára 2015, ktorou sa mení  smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania  uplatňovanom v 
prípade materských spoločností a dcérskych  spoločností v  rozličných členských štátoch

Smernica EÚ

SMERNICA RADY (EÚ) 2015/121 z 27. januára 2015, ktorou sa mení 
smernica 2011/96/EÚ  o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v 
prípade materských  spoločností a dcérskych  spoločností  v rozličných 
členských štátoch

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 „návrh zákona“)

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ďalej 
„595/2003“)
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Člán
ok

(Č, 
O,

V, 
P)

Text Spô
sob 
tran
sp.

(N, 
O, 
D, 

n.a.)

Číslo

predpis
u

Článok 
(Č, §, 
O, V, 

P)

Text Zhod
a

Poznámk
y

Čl. 1 V článku 1 smernice 2011/96/EÚ sa odsek 2 nahrádza týmito 
odsekmi: 

„2. Členské štáty nepriznajú výhody podľa tejto smernice v prípade 

N návrh 
zákona 

čl.I

§ 50a 
ods.1 

Podiely na zisku sú predmetom dane pri 
právnom úkone alebo viacerých právnych 
úkonoch, ktoré so zreteľom na všetky 
súvisiace skutočnosti a okolnosti nie sú 
skutočné, keďže hlavným účelom alebo 
jedným z hlavných účelov ich uskutočnenia 

Ú



2

  

opatrení alebo súboru opatrení, ktoré so zreteľom na všetky 
relevantné skutočnosti a okolnosti nie sú skutočné, keďže hlavným 
účelom alebo jedným z hlavných účelov ich zavedenia je získanie 
daňovej výhody, ktorá je v rozpore s predmetom alebo účelom tejto 
smernice. 

Opatrenie môže pozostávať z viac ako jedného kroku alebo časti. 

3. Na účely odseku 2 sa opatrenie alebo súbor opatrení nepovažujú za 
skutočné v rozsahu, v akom nie sú zavedené na základe riadnych 
obchodných dôvodov odrážajúcich ekonomickú realitu. 

4. Táto smernica nebráni uplatňovaniu vnútroštátnych alebo z dohôd 
vyplývajúcich ustanovení vyžadovaných na predchádzanie daňovým 
únikom, daňovým podvodom alebo zneužívaniu.“

ods.2

§ 1 
ods.2

je získanie  výhody pre daňovníka, ktorá je v 
rozpore s predmetom alebo účelom tohto 
zákona. Právny úkon môže pozostávať z viac 
častí.

Na účely odseku 1 sa právne úkony 
nepovažujú za skutočné v rozsahu, v akom 
nie sú uskutočnené na základe riadnych 
podnikateľských dôvodov odrážajúcich  
ekonomickú realitu.

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.

Čl. 2 1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou 
najneskôr do 31. decembra 2015. Komisii bezodkladne oznámia 
znenie týchto ustanovení. 

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich 
úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze 

N návrh 
zákona 

čl.V

595/20
03 a

návrh 

Príloha 

Tento zákon nadobúda  účinnosť 1. januára 
2016. 

Zoznam preberaných právne záväzných aktov 
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upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení 
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti 
tejto smernice.

zákona 
čl.I

č.2 

bod 6

Európskej únie

6. Smernica  Rady 2014/86/EÚ z 8. júla 2014, 
ktorou sa  mení smernica 2011/96/EÚ o 
spoločnom systéme zdaňovania 
uplatňovanom v prípade materských 
spoločností a dcérskych  spoločností v 
rozličných členských štátoch (Ú.  v. EÚ L 219, 
25. 07. 2014).

Čl. 3 Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

n.a. n.a.

čl.4 Táto smernica je určená členským štátom. n.a. n.a.

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  infraštruktúrou, 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)


