
 
 

5/MZ/2021/I - Informácia o určení nového vzoru tlačiva podľa zákona                       

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2022 

za oblasť medzinárodného zdaňovania 

 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) určuje od 1. januára 2022 nasledovný vzor tlačiva: 

 

 

„Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte podľa § 49a ods. 9 a 11 zákona         

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  

– OZN49a911v22. 

 

 

Podľa § 49a ods. 9 zákona je s účinnosťou od 1.1.2022 spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár 

komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemca 

príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity, ktorý spĺňa podmienky podľa § 17j ods. 3 písm. 

a) a b) zákona, povinný oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom sa stal spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom komanditnej spoločnosti, príjemcom 

príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od 

subjektu bez právnej subjektivity, či sa podľa daňových predpisov štátu, v ktorom je daňovníkom s 

neobmedzenou daňovou povinnosťou, považuje táto spoločnosť alebo subjekt za reverzný hybridný 

subjekt, ktorého príjmy (výnosy) sú zdaňované podľa tohto zákona alebo daňových predpisov platných v 

zahraničí alebo nie sú zdaňované podľa tohto zákona alebo daňových predpisov platných v zahraničí. 

 

Podľa prechodného ustanovenia §52zzk ods. 2 zákona oznámenie podľa § 49a ods. 9 zákona je povinný podať 

aj spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) 

plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej 

subjektivity, ktorý spĺňa podmienky podľa § 17j ods. 3 zákona, ak je spoločníkom verejnej obchodnej 

spoločnosti, komplementárom komanditnej spoločnosti, príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od 

subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcom príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej 

subjektivity k 31. decembru 2021 a aj po 31. decembri 2021, a to najneskôr do 31. januára 2022. 

 

Daňovník na 1. strane oznámenia vyznačí, že oznámenie podáva podľa § 49a ods. 9 zákona a vyplní I. a II. oddiel 

oznámenia. V prípade potreby odporúčame objasniť relevantné skutočnosti v IV. oddiele – Miesto na osobitné 

záznamy. 

 

Ak spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti, príjemca príjmu (výnosu) 

plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemca príjmu (výnosu) plynúceho od subjektu bez právnej 

subjektivity prestane spĺňať podmienky podľa § 17j ods. 3 zákona alebo dôjde k zmene skutočností 

uvedených v § 49a ods. 9 zákona, je povinný oznámiť tieto skutočnosti správcovi dane do konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tieto skutočnosti nastali. 

 

Daňovník, ktorý podáva oznámenie z dôvodu zmien skutočností vyznačí na 1. strane oznámenia, že oznámenie 

podáva podľa § 49a ods. 11 zákona v nadväznosti k oznámeniu podľa § 49a ods. 9 zákona podanému 

k príslušnému dátumu (uvedie sa dátum podania oznámenia podľa § 49a ods. 9, voči ktorému sú oznamované 

zmeny). 
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V takomto prípade daňovník vypĺňa I. a III. oddiel oznámenia. Za účelom zabezpečenia väzby na oznámenie 

podané podľa § 49a ods. 9 zákona, vo vzťahu ku ktorému sú oznamované zmeny, je potrebné, aby daňovník 

uviedol v II. oddiele daňové identifikačné číslo spoločnosti, resp. subjektu.  Ostatné údaje v II. oddiele sa vypĺňajú, 

len ak došlo k zmene skutočností uvedených v oznámení podľa § 49a ods. 9 zákona. V prípade potreby 

odporúčame, aby daňovník v IV. oddiele – Miesto na osobitné záznamy objasnil zmeny skutočností, ktoré nastali 

v porovnaní s oznámením podaným podľa § 49a ods. 9 zákona. 

 

Vzor tlačiva oznámenia je uverejnený aj na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky 

v časti Formuláre – Verejne dostupné elektronické služby – Colné a daňové formuláre – Vzory tlačív 

vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Iné vzory tlačív. 

 

Prílohy 

1 príloha 

       

 

 

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Odbor daňovej metodiky 

December 2021 

 


