Zoznam nespolupracujúcich štátov podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov, s ktorými
má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia
Platí od 01.01.2021
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 písm. x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov vydáva zoznam štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú
medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorou je tento štát a Slovenská republika
viazaná.
Bez toho, aby bolo pri zdanení dotknuté uplatnenie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, zo
zoznamu sú vyradené štáty, ktoré:
- sú uvedené v zozname Európskej únie obsahujúcom štáty, ktoré nespolupracujú na daňové účely,
uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie k 1. januáru kalendárneho roka, alebo
- neuplatňujú daň z príjmov právnických osôb, alebo
- uplatňujú nulovú sadzbu dane z príjmov právnických osôb.
Zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely, bol publikovaný v Úradnom
vestníku Európskej únie dňa 07.10.2020 pod číslom C 331/3 (Príloha I): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.331.01.0003.01.SLK&toc=OJ%3AC%3A2020%3A331%
3ATOC a pri posudzovaní neuplatňovania dane z príjmov právnických osôb alebo uplatňovania nulovej
sadzby dane z príjmov právnických osôb sa berie do úvahy príslušná štatistika Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a analógia s daňou z príjmov právnických osôb uplatňovanou
v Slovenskej Republike: https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=78166#
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Za účelom aplikácie príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia banka
požaduje, aby klient (zahraničná osoba fyzická alebo právnická) predložil potvrdenie o daňovom
domicile, resp. o daňovej rezidencii, ktoré musí byť vystavené správcom dane v tej krajine, kde má klient
(príjemca úrokov) sídlo alebo bydlisko. Potvrdenie musí obsahovať základné identifikačné údaje klienta,
pečiatku a podpis daňového úradu. V prípade, ak klient nedoručí vyššie uvedené potvrdenie je sadzba
dane vo výške 35 %.

