
FAQ - FATCA 

1. Je spoločnosť  XXX oznamujúcou finančnou inštitúciou? Ak je spoločnosť XXX oznamujúcou 
finančnou inštitúciou, aký je FATCA status spoločnosti XXX v zmysle dohody FATCA? 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch 
na účely správy daní je  oznamujúca finančná inštitúcia (FI) ustanovená vylučovacím spôsobom 
ako FI, ktorá nie je neoznamujúcou FI podľa § 4 tohto zákona.  Ďalším kritériom na posúdenie 
toho, či ide o oznamujúcu FI je vedenie finančného účtu, ktorý nie je vylúčeným účtom podľa § 
5 ods. 3  a prípadne aj obsah oznamovacej povinnosti ustanovenej § 9, keďže cieľom 
predmetného zákona je zabezpečiť automatickú výmenu informácií o finančných účtoch 
vedených finančnými inštitúciami.   
Posúdenie, či  spoločnosť je alebo nie je FI, závisí  na internej  analýze činnosti  konkrétnej 

spoločnosti, či spĺňa podmienky zákona.  

Z hľadiska posúdenia statusu na účely US FATCA odporúčame kontaktovať daňovú správu USA – 

Internal Revenue Service (IRS). 

 

2. Oznámila SR príslušným orgánom USA, že slovenské finančné inštitúcie neboli povinné 
získavať čestné vyhlásenia pred záväznosťou dohody FACTA pre slovenské FO a PO? 
 
MF SR listom zo dňa 18.12.2015 notifikovalo IRS dátum nadobudnutia platnosti Dohody FATCA 
(17.11.2015) a vzhľadom na daný termín požiadalo IRS v nadväznosti na Prílohu I časť G. predmetnej 
dohody o oznámenie, akou formou má SR notifikovať náležitosti uvedené v časti G. v záujme 
informovania FI v SR. Pri absencii odpovede zo strany IRS je pre SR rozhodujúcim momentom dátum 
nadobudnutia platnosti dohody FATCA. 

 

3. Ak je odpoveď na otázku č. 2 kladná, je dátum 17.11.2016 termínom na získavanie čestných 
vyhlásení pre účty založené od 1.7.2014 do 31.12.2015? 
 
Áno. 

 

4. Ak je odpoveď na otázku č. 3 kladná, sú účty, pre ktoré sa spätne získava čestné vyhlásenie, 
predmetom preverovania za rok 2016 a teda predmetom oznamovania  
do 30.6.2017? 
 
Áno. 
 

5. Sú slovenské FFI povinné uplatňovať okrem IGA a zákona AVI aj ustanovenia U.S. FATCA 

Treasury Regulations? 

 

Slovenské FI nie sú povinné uplatňovať okrem IGA a zákona AVI aj ustanovenia U.S.FATCA 

Treasury Regulations, pokiaľ nimi nie sú slovenské FI priamo viazané Dohodou IGA. SR 

umožňuje ako alternatívu v § 12 ods. 2 zákona AVI, aby finančné inštitúcie použili pri due 



dilligence aj postupy, ktoré stanovuje vykonávacie nariadenie k zákonu Spojených štátov FATCA, 

v nadväznosti na prílohu I (bod I písm. c) dohody FATCA. 

 

6. Od 1.1.2017 je možné reportovať  údaje FATCA len prostredníctvom nového formulára pre 

nové podania ako aj opravné podania za minulé roky. Vychádza tento nový formulár z XML 

schémy č. 2 pre FATCA reporting? 

 

Áno, od 1.1.2017 sa všetky podania (nové aj opravné za predchádzajúce roky) majú realizovať 

podaním Oznámenia FATCA, ktoré obsahuje prílohu – zozipované XML, ktoré musí vyhovovať 

XML schéme č.2, ktorú zverejnilo IRS. Nová XML schéma bola zverejnená na: 

https://www.irs.gov/pub/fatca/pub5124userguidev20draft.pdf  
(Názov FATCA XML Schema v2.0 User Guide.) 

 

7. Slovenská oznamujúca finančná inštitúcia má  oznámiť príslušnému orgánu SR názov každej 

nezúčastnenej finančnej inštitúcie, v prospech ktorej vykonala platby, a súhrnnú výšku týchto 

platieb. (= znenie článku 4 ods. 1b) Dohody IGA). 

Znamená to, že FI oznamujú všetky platby, ktoré išli do nezúčastnených finančných inštitúcií, 

t.j. ktoré nemajú pridelený GIIN a nie sú ani držiteľmi účtov v danej oznamujúcej finančnej 

inštitúcii? Akým spôsobom sa tieto informácie majú? 

 

Na toto oznamovanie slúži formulár Oznámenie FATCA na portáli Finančnej správy, konkrétne 

v XML prílohe FI uvedie v položke Typ majiteľa účtu (AcctHolderType)   možnosť „FATCA 103“ = 

Non-participating FFI. Číslo účtu je v tomto prípade „NANUM“ . Povinný element je Payment. 

 

8. Vo FATCA pribudli nové elementy. Predpokladáme, že ako FI Model 1 IGA reportujeme 

hodnotu v elemente FilerCategory FATCA601, a tým nám zároveň vyplýva  povinnosť 

reportovania ďalšieho nového elementu AccountClosed. 

 

FI má povinnosť reportovať hodnotu v elemente FilerCategory. Ak bol finančný účet uzavretý, 

vypĺňa aj element AccountClosed. Element AccountClosed naznačuje, že bankový účet bol 

uzavretý alebo kompletne presunutý do inej FI. 

 

9. Ako má FI pre účely reportovania FATCA vyplniť element AccountClosed a AccountBalance 

pre účet, ktorý bol zrušený? 

 

Pre reportovanie elementu AccountClosed platí, že ak bol účet zatvorený alebo prevedený celý 

spravidla do inej FI v priebehu kalendárneho roka, mala by FI do elementu AccountBalance 

uviesť tú sumu, ktorá bola vyplatená alebo prevedená v súvislosti so zrušením účtu alebo 

prevodom. To sa netýka situácie, ak sú prostriedky prevedené z jedného účtu na iný účet v 

rámci jednej FI. 

https://www.irs.gov/pub/fatca/pub5124userguidev20draft.pdf
https://www.irs.gov/pub/fatca/pub5124userguidev20draft.pdf

