
Metodické usmernenie k problematike aplikácie ustanovenia § 45 ods. 3 písm. c) zákona 

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

 

 

Podľa § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov metóda vyňatia príjmov podľa 

odseku 1 sa uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy      

zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú 

zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, ak je tento postup pre 

daňovníka výhodnejší. 

 

Účelom predmetného ustanovenia zákona je zamedziť skutočnému medzinárodnému 

dvojitému zdaneniu príjmov zo závislej činnosti v prípade, ak tieto príjmy preukázateľne 

podliehajú dani súčasne v štáte ich zdroja a v štáte rezidencie ich prijímateľa. 

 

Na účely predmetného ustanovenia ide o príjmy zo závislej činnosti daňovníka          

zo zdrojov v zahraničí, ktoré boli preukázateľne zdanené v štáte ich zdroja v súlade 

s daňovými právnymi predpismi tohto štátu a  v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení 

dvojitého zdanenia. 

Pri posudzovaní zdaniteľnosti príjmov daňovníka zo závislej činnosti v štáte ich zdroja 

je potrebné analogicky vychádzať z posudzovania zdaniteľnosti príjmov podľa zákona o dani      

z príjmov (§ 2 písm. h). 

V súlade s uvedeným zdaniteľným príjmom daňovníka v štáte ich zdroja je príjem, 

ktorý je predmetom dane podľa daňových právnych predpisov štátu zdroja a  nie je od dane 

oslobodený podľa týchto predpisov alebo príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení 

dvojitého zdanenia. 

 

Podmienkou na uplatnenie vyňatia príjmov zo závislej činnosti zo zdanenia na území 

Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov nie je efektívne 

zaplatenie dane v štáte zdroja týchto príjmov. 

 

Uplatnenie predmetného vyňatia príjmov daňovníka zo zdanenia na území Slovenskej 

republiky je podmienené nielen preukázaním zdaniteľnosti príjmov v štáte ich zdroja, ale tiež 

preukázaním skutočného uplatnenia práva na zdanenie týchto príjmov v tomto štáte,             

t.j. skutočného zdanenia príjmov v tomto štáte. 

 

Zákon o dani z príjmov  na účely uplatňovania predmetného ustanovenia nevymedzuje 

spôsob a formu preukazovania zdaniteľnosti príjmov zo závislej činnosti a procesu ich 

zdanenia (výberu dane) v štáte zdroja týchto príjmov podľa daňových predpisov tohto štátu. 

Je preto plne na rozhodnutí daňovníka uplatniť ten-ktorý spôsob a  formu 

preukazovania vyššie uvedených skutočností (napr.  prostredníctvom výplatných  pások, 

potvrdenia od zamestnávateľa, resp. zahraničného správcu dane, kópie podaného daňového 

priznania, výsledku ročného zúčtovania dane, prekladu relevantných častí daňových právnych 

predpisov štátu zdroja príjmov, resp. iných dokumentov a listín preukazujúcich zrážanie, resp. 

platenie preddavkov na daň, vykonanie ročného zúčtovania dane, či podanie daňového 

priznania v štáte zdroja príjmov). 

 

Ak daňovník nedokáže dostatočne preukázať splnenie podmienok pre vyňatie príjmov 

zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí podľa § 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov, 

predmetné ustanovenie zákona o dani z príjmov sa neuplatní. 



Pri zamedzení dvojitého zdanenia postupuje daňovník podľa § 45 ods. 1 zákona o dani 

z príjmov a príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.  

 

 


