
Informácia k vydávaniu „Potvrdenia o daňovej rezidencii“ 
pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky 

 
 

Finančná správa Slovenskej republiky (ďalej len „FS SR“) vydáva „Potvrdenie o daňovej rezidencii“ 
daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) pre uplatnenie príslušnej medzinárodnej zmluvy 
o zamedzení dvojitého zdanenia, tzn. za účelom preukázania, že na príslušnú osobu sa vzťahuje oslobodenie od 
dane alebo nárok na zníženie dane v príslušnom zmluvnom štáte, resp. že spĺňa podmienky pre poskytnutie 
ďalších výhod z nej vyplývajúcich. Miesto daňovej rezidencie daňovníka sa posudzuje podľa ustanovení zákona 
o dani z príjmov ako aj podľa ustanovení medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (obvykle článok 
4 príslušnej zmluvy). 
 

FS SR vydáva potvrdenie o daňovej rezidencii aj vo vzťahu k štátom, s ktorými Slovenská republika 
nemá vzájomné daňové vzťahy upravené medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom 
miesto daňovej rezidencie daňovníka sa v  takomto prípade posudzuje výlučne podľa  ustanovení zákona o dani 
z príjmov.  

 
Daňovú rezidenciu daňovníka je možné potvrdiť tiež na tlačive zahraničného správcu dane týkajúceho 

sa uplatnenia nároku na oslobodenie alebo zníženie dane vymedzeného v príslušnej medzinárodnej zmluve 
alebo refundácie dane (časti dane) zrazenej v súlade s vnútroštátnymi daňovými predpismi zmluvného štátu. 
Daňovník je povinný vyplniť všetky formálne náležitosti predmetného tlačiva a zabezpečiť preklad podstatných 
náležitostí tlačiva do slovenského jazyka. 
 

Potvrdenie o daňovej rezidencii sa vydáva na základe žiadosti daňovníka (vzor žiadosti nie je 
predpísaný) zaslanej, resp. predloženej miestne príslušnému správcovi dane. 

 
Správca dane pred vystavením potvrdenia o daňovej rezidencii, resp. potvrdením daňovej rezidencie na 

zahraničnom tlačive, dôkladne preskúma a preverí skutočnosti uvedené v § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov a 
v článku vymedzujúcom kritériá pre rozhraničenie dvojitej daňovej rezidencie podľa medzinárodnej zmluvy 
o zamedzení dvojitého zdanenia.   
 

Za účelom zjednodušenia a zrýchlenia administratívneho procesu pri určovaní rozsahu daňových 
povinností fyzickej osoby na území Slovenskej republiky správca dane predloží tejto osobe "Formulár na 
vymedzenie rozsahu daňových povinností FO na území SR" na vyplnenie a zároveň ju požiada o preukázanie 
informácií, ktoré táto osoba uviedla vo formulári. Formulár je potrebné vyplniť úplne a správne, nakoľko 
predmetné informácie sú pre správcu dane smerodajné z pohľadu posudzovania daňovej rezidencie buď len 
podľa § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov (ak SR nemá uzatvorenú s príslušným štátom zmluvu o zamedzení 
dvojitého zdanenia) alebo aj podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia ako aj následného výberu 
príslušného vzoru dokumentu potvrdenia. 

Daňovník – fyzická osoba môže ako prílohu žiadosti predložiť vyplnený a podpísaný "Formulár na 
vymedzenie rozsahu daňových povinností FO na území SR". Ak súčasťou žiadosti nie je vyplnený formulár, 
správca dane vyzve daňovníka na jeho vyplnenie a preukázanie uvedených skutočností. 

 
FS SR používa na potvrdenie daňovej rezidencie dva vzory dokumentov a to „Potvrdenie o daňovej 

rezidencii pre zmluvné štáty“ a „Potvrdenie o daňovej rezidencii pre nezmluvné štáty“. Obidva vzory sú 
trojjazyčné (slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk) a správca dane ich vypĺňa v slovenskom jazyku. 

 
Ak správca dane v rámci procesu posudzovania rozsahu daňových povinností zistí, že daňovník nespĺňa 

kritériá pre určenie miesta daňovej rezidencie na území Slovenskej republiky podľa ustanovení zákona o dani 
z príjmov a príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade jej existencie, resp. ak 
daňovník nevie preukázať deklarované skutočnosti, správca dane písomne oznámi daňovníkovi, že mu 
potvrdenie o daňovej rezidencii nevystaví, resp.  nepotvrdí daňovú rezidenciu na zahraničnom tlačive. Správca 
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dane nie je oprávnený potvrdzovať skutočnosť, že príslušný daňovník nie je daňovým rezidentom Slovenskej 
republiky.  

FS SR má možnosť  na overenie informácií uvedených daňovníkom, o ktorých vierohodnosti má 
správca dane pochybnosti a ktoré nie je možné overiť na území Slovenskej republiky využiť procedúru 
medzinárodnej výmeny daňových informácií v súlade s príslušným článkom medzinárodnej zmluvy 
o zamedzení dvojitého zdanenia. Rovnako, ak správca dane predpokladá, že výsledok určenia rezidencie 
osoby môže mať vplyv na rozsah daňovej povinnosti tejto osoby v zahraničí, spontánne informuje 
kompetentné orgány zmluvných štátov prostredníctvom procedúry medzinárodnej výmeny daňových 
informácií o uvedených skutočnostiach.  

Vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii ako aj potvrdenie daňovej rezidencie na zahraničnom tlačive 
je oslobodené od správneho poplatku. 

 

Príloha: 
„Formulár na vymedzenie rozsahu daňových povinností FO na území SR“– vzor 
 
Vypracoval: 
Finančné riaditeľstvo SR 
odbor daňovej metodiky 
oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania 
august 2018 
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Formulár na vymedzenie rozsahu daňových povinností fyzickej osoby  

na území Slovenskej republiky  

 
Form to determine the scope of the tax liabilies of the individual on the teritory of the Slovak Republic 

Formular für  Abgrenzung der Steuerpflichten der natürlichen Person auf dem Gebiet der Slowakischen 

Republik 
 

za zdaňovacie obdobie (alebo jeho časť) ................... 
for taxation period (or part) 

für den Besteuerungszeitraum (oder für seinen Teil) 

 

 

Časť A formulára (Part A, Teil A) 

Meno, priezvisko a titul  
Name, surname, title 

Vor- und Familienname, Titel 

 

Dátum narodenia 
Date of birth 

Geburtsdatum 

 

Miesto a štát narodenia 
Place of birth, state of birth 

Ort und Staat dr Geburt 

 

Adresa na území SR (ulica, číslo, mesto/obec, 

PSČ) 
1)

 
Address on the teritory of the Slovak republic (street, 

number, city, ZIP code) 

Adresse auf dem Gebiet der Slowakischen Republik 

(Strasse, Nummer, Ort/Gemeinde, PLZ) 

 

Adresa v zahraničí (ulica, číslo, mesto/obec, 

PSČ, štát) 
2)

 
Address abroad (street, number, city, ZIP code) 

Adresse im Ausland (Strasse, Nummer, Ort/Gemeinde, 

PLZ, Land) 

 

Časť B formulára (Part B, Teil B) 

1. Máte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt? 
3)

 
Do you have permanent residence in the Slovak Republic? 

Haben Sie auf dem Gebiet der Slowakischen Republik einen ständigen Wohnsitz? 

Áno
*) 

Yes 

 

Ja
 

Nie
*) 

No 

 

Nein
 

2. Máte na území Slovenskej republiky bydlisko? 
4)

 
Do you have dwelling place (home) in the Slovak Republic? 

Haben Sie auf dem Gebiet der Slowakischen Republik die Wohnadresse? 

Áno
*) 

Yes 

Ja 

Nie
*) 

No 

Nein 

3. Obvykle sa zdržiavate na území Slovenskej republiky? 
5)

 
Do you have habitual abode in the Slovak Republic? 

Halten Sie sich gewöhnlich auf dem Gebiet der Slowakischen Republik auf? 

Áno
*) 

Yes 

Ja
 

Nie
*) 

No 

Nein
 

Ak ste na otázku č. 1, č. 2 alebo č. 3 odpovedali kladne (áno), pokračujte prosím vo 

vypĺňaní Časti C formulára. 
If the answer to question 1, 2 or question 3 is „yes“ continue please in filling in Part C. 

Im Falle Ihrer bejahenden Antwort auf die Frage Nr.  1, 2 oder 3 setzen Sie bitte mit Erfüllung des 

Formulars, Teil C fort. 
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Časť C formulára (Part C, Teil C) 

3. Považujú Vás v niektorom štáte za rezidenta na daňové účely? 
6)

 
Are you a resident for  tax purposes in any other state? 

Sind Sie Ansässiger  für steuerliche Zwecke in irgendwelchem Land? 

Áno
*) 

Yes 

Ja  

Nie
*) 

No 

Nein 
 

       Ak áno, uveďte prosím tento štát: 
        If yes, please specify this state:  

        Falls ja, geben Sie bitte dieses Land an. 

Ak ste na otázku č. 3 odpovedali kladne (áno), pokračujte prosím vo vypĺňaní Časti D 

formulára. 
If the answer to question 3  is „yes“ continue please in filling in Part D. 

Im Falle Ihrer bejahenden Antwort auf die Frage Nr.  3, setzen Sie bitte mit Erfüllung des Formulars, Teil 

D fort. 

Časť D formulára (Part D, Teil D) 

4. Má Slovenská republika s týmto štátom uzatvorenú medzinárodnú zmluvu 

o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku? 
7)

 
Is the Convention on avoidance of double taxation with respect to income and capital 

concluded between the Slovak Republic and this state?  

Ist zwischen der Slowakischen Republik und diesem Land das Doppel-

besteuerungsabkommen im Bereich der Einkommensteuer und Vermögenssteuer 

abgeschlossen? 

Áno
*) 

 

Yes 

 

Ja
 

 

  

Nie
*) 

 

No 

 

Nein
 

  

Ak ste na otázku č. 4 odpovedali kladne (áno), pokračujte prosím vo vypĺňaní Časti E 

formulára. 
If the answer to question 4 is „yes“ continue please in filling in Part E. 

Im Falle Ihrer bejahenden Antwort auf die Frage Nr.  4, setzen Sie bitte mit Erfüllung des Formulars, Teil 

E fort. 

Časť E formulára (Part E, Teil F) 

5.  Máte na území Slovenskej republiky stály byt (trvalo dostupné bývanie)? 
8)

 
Do you have permanent home on teritorry of  the Slovak Republic? 

Haben Sie auf dem Gebiet der Slowakischen Republik eine ständige Wohnung (ständiges 

Heim)? 

Áno
*) 

 Yes 

Ja
 

Nie
*) 

 No 

Nein 

6. Máte na území Slovenskej republiky stredisko životných záujmov? 
9)

 
Do you have centre of vital interests in the Slovak Republic? 

Haben Sie auf dem Gebiet der Slowakischen Republik  den  Mittelpunkt Ihrer 

Lebensinteressen?   

Áno
*) 

Yes 

Ja  

Nie
*) 

No 

Nein  

7. Obvykle sa zdržiavate na území Slovenskej republiky? 
10)

 
Do you have habitual abode in the Slovak Republic?  

Halten Sie sich gewöhnlich auf dem Gebiet der Slowakischen Republik auf? 

Áno
*) 

 Yes 

Ja
 

Nie
*) 

No 

Nein  

8. Ste štátnym príslušníkom Slovenskej republiky? 
Are you a national of the Slovak republic? 

Sind Sie  ein Staatsangehöriger der Slowasichen Republik? 

Áno
*) 

 Yes 

Ja
 

Nie
*) 

No 

Nein  

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto formulári sú pravdivé, aktuálne a úplné.  
I declare that all the information I have given in this form is  true, actual  and complete to the best of my 

knowledge. 

Ich erkläre hiermit, dass alle in diesem Formular angegebenen Angaben wahr, aktuell und vollständig sind. 

V ......................................      Dňa..........................     Podpis fyzickej osoby............................. 
In                                                      Date                                     Signature of Individual  

In                                                      Am                                       Unterschrift der Steuersubjekten   
 

 

*) Nehodiace sa preškrtnite (Delete false alternative/ Nichtzutreffendes bitte streichen).         



 5 

Vysvetlivky k vypĺňaniu formulára: 
 

1) Daňovník uvedie adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Ak daňovník nemá trvalý 

pobyt na území Slovenskej republiky, uvedie adresu bydliska alebo adresu pobytu na území 

Slovenskej republiky, kde sa obvykle zdržiaval. 

 

2) Daňovník uvedie adresu v zahraničí (napr. adresu trvalého pobytu, adresu bydliska). 

 

3) Trvalým pobytom sa pre účely ustanovenia § 2 ods. d) bod 1 zákona o dani z príjmov rozumie 

trvalý pobyt občana Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení 

pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a trvalý pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky v zmysle príslušných 

ustanovení Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

4) Bydliskom sa podľa § 2 písm. d) bod 1a. zákona o dani z príjmov rozumie možnosť ubytovania 

fyzickej osoby na území Slovenskej republiky, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so 

zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických 

väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto 

bydlisku trvale zdržiavať. 

 

5) Obvyklým zdržiavaním sa na území Slovenskej republiky sa podľa § 2 písm. d) bod 1b. zákona 

o dani z príjmov rozumie, ak sa tu fyzická osoba zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom 

kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach, pričom do tohto obdobia sa 

započítava každý, aj začatý deň pobytu. Obvyklým zdržiavaním sa však pre účely predmetného 

ustanovenia nechápe zdržiavanie sa na území Slovenskej republiky len na účely štúdia alebo 

liečenia, resp. prekračovanie hranice do Slovenskej republiky denne alebo v dohodnutých 

časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej 

republiky. 

 

6) Daňovník uvedie, či je aj v inom štáte považovaný za daňového rezidenta podľa príslušných 

vnútroštátnych právnych predpisov predmetného štátu (napr. na základe trvalého pobytu v danom 

štáte, bydliska, zdržiavania sa) a špecifikuje tento štát. 

 

7) Zoznam platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia je uvedený za týmito 

vysvetlivkami. 

 

8) Kritérium stáleho bytu (trvalo dostupného bývania) znamená, že fyzická osoba vlastní alebo má 

v držbe obydlie, ktoré má stály charakter, je zariadené a udržiavané pre stále použitie touto 

fyzickou osobou. Pri posudzovaní splnenia kritéria stáleho bytu (trvalo dostupného bývania) nie 

je rozhodujúca jeho forma (rodinný dom alebo bytový dom, vlastnený alebo prenajatý fyzickou 

osobou, prenajatá zariadená miestnosť v akomkoľvek type ubytovacieho zariadenia a pod.). 

Rozhodujúcou podmienkou pre splnenie predmetného kritéria je posúdenie stálosti tohto obydlia. 

Posudzované obydlie fyzickej osoby je stále, ak je tejto osobe prístupné nepretržite v každom 

čase, a nie príležitostne na účely krátkodobého pobytu (napr. za účelom obchodnej cesty, 

študijnej alebo vzdelávacej cesty, návštevy kurzu alebo školy). 

 

9) Stredisko životných záujmov predstavuje štát, ku ktorému má fyzická osoba užšie osobné a 

hospodárske vzťahy (napr. rodinné, sociálne a ekonomické vzťahy, zamestnanie, politické, 

kultúrne a iné aktivity, miesto podnikania, miesto, z ktorého spravuje svoj majetok). Pri 

posudzovaní, ku ktorému štátu má fyzická osoba užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko 

životných záujmov), je potrebné brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti a posudzovať ich 

ako celok, hoci osobitnú pozornosť je potrebné venovať osobným vzťahom.   
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10) Kritérium obvyklého zdržiavania sa uvedené v príslušnej medzinárodnej zmluve nie je možné 

stotožňovať s kritériom obvyklého zdržiavania sa vymedzenom v zákone o dani z príjmov (časť B, 

otázka č. 3, vysvetlivka č. 5). Na účely medzinárodnej zmluvy sa výrazom „štát, v ktorom sa 

osoba obvykle zdržiava“ rozumie ten zmluvný štát, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava častejšie, 

pričom uvedené zdržiavanie sa fyzickej osoby je potrebné posudzovať nielen v spojení so stálym 

bytom (trvalo dostupným bývaním), ktorý má táto osoba umiestnený v zmluvnom štáte, ale s 

akýmkoľvek iným miestom v tomto štáte, kde sa táto osoba zdržiava. Ak fyzická osoba nemá stály 

byt ani v jednom zo zmluvných štátov (napr. z dôvodu príležitostného ubytovania v hoteloch), je 

potrebné posudzovať všetky pobyty v príslušnom zmluvnom štáte bez ohľadu na účel týchto 

pobytov.    
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Zoznam platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení 

dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku 
 

Por.č. Zmluvný štát Kód 

štátu 

Nadobudnutie 

platnosti 

Zbierka 

zákonov 

1. Austrália AU 22.12.1999 157/2000 

2. Arménsko AM 1.2.2017 6/2017 

3. Belgické kráľovstvo BE 13.6.2000 92/2007 

4. Bieloruská republika BY 5.7.2000 112/2001 

5. Bosna a Hercegovina BA 17.4.1983 99/1983 

6. Brazílska federatívna republika BR 14.11.1990 200/1991 

7. Bulharská republika BG 2.5.2001 287/2001 

8. Cyperská republika CY 30.12.1980 30/1981 

9. Česká republika CZ 14.7.2003 238/2003 

10. Čínska ľudová republika CN 23.12.1987 41/1988 

11. Čínska ľudová republika (Taiwan) TW 24.9.2011 FS 9/2011 ozn. č. 31 

12. Dánske kráľovstvo DK 27.12.1982 53/1983 

13. Estónska republika EE 29.3.2006 383/2006 

14. Fínska republika FI 6.5.2000 207/2001 

15. Francúzska republika FR 25.1.1975 73/1975 

16. Gruzínsko GE 29.07.2012 201/2012 

17. Helénska republika GR 23.5.1989 98/1989 

18. Holandské kráľovstvo  NL 5.11.1974 138/1974 

18.a Holandské kráľovstvo (protokol k zmluve) NL 19.12.1996 199/1997 

18.b Holandské kráľovstvo (protokol k zmluve) NL 1.12.2010 450/2010 

19. Chorvátska republika HR 14.11.1996 220/1997 

20. India IN 13.3.1987 77/1987 

21. Indonézska republika ID 30.1.2001 12/2002 

22. Írsko IE 30.12.1999 365/2000 

23. Islandská republika IS 19.6.2003 225/2003 

24. Izrael IL 23.5.2000 327/2000 

25. Japonsko JP 25.11.1978 46/1979 

26. Juhoafrická republika ZA 30.6.1999 39/2001 

27. Kanada CA 18.12.2001 96/2007 

28. Kazašská republika KZ 28.7.2008 257/2008 

29. Kórejská republika KR 8.7.2003 244/2003 

30. Kuvajt KW 21.4.2014 93/2014 

31. Litovská republika LT 16.12.2002 756/2002 

32. Lotyšská republika LV 12.6.2000 317/2000 

33. Luxemburské veľkovojvodstvo LU 30.12.1992 227/1993 

34. Macedónsko MK 27.4.2010 153/2010 

35. Maďarská republika HU 21.12.1995 80/1996 

36. Malajzia  MY 11.4.2016 211/2016 

37. Malta MT 20.8.2000 318/2000 

38. Moldavská republika MD 17.9.2006 514/2006 

39. Mongolská ľudová republika (FO) MN 1.1.1979 30/1979 
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39a. Mongolská ľudová republika (PO) MN 1.1.1979 49/1979 

40. Nigérijská federatívna republika NG 2.12.1990 339/1991 

41. Nórske kráľovstvo NO 28.12.1979 35/1980 

42. Poľská republika PL 21.12.1995 95/1996 

42a Poľská republika (protokol k zmluve)  PL 01.08.2014 212/2014 

43. Portugalská republika PT 2.11.2004 11/2005 

44. Rakúska republika AT 12.2.1979 48/1979 

45. Republika Srí Lanka LK 19.6.1979 132/1979 

46. Rumunsko RO 29.12.1995 105/1996 

47. Ruská federácia RU 1.5.1997 31/1998 

48. Singapurská republika SG 12.6.2006 381/2006 

49. Slovinská republika SI 11.7.2004 386/2004 

50. Spojené arabské emiráty AE 1.4.2017 58/2017 

51. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 

a Severného Írska
5)

 

GB 20.12.1991 89/1992 

52. Spojené štáty americké US 30.12.1993 74/1994 

53. Spolková republika Nemecka DE 17.11.1983 18/1984 

54. Spojené štáty mexické MX 28.9.2007 429/2007 

55. Srbsko a Čierna hora RS/ME 15.10.2001 269/2002 

56. Sýrska arabská republika SY 27.02.2010 35/2010 

57. Španielsko ES 5.6.1981 23/1982 

58. Švajčiarska konfederácia CH 23.12.1997 127/1998 

58a. Švajčiarska konfederácia (protokol k zmluve) CH 8.8.2012 224/2012 

59. Švédske kráľovstvo SE 8.10.1980 9/1981 

60. Talianska republika IT 26.6.1984 17/1985 

61. Tuniská republika TN 25.10.1991 419/1992 

62. Turecká republika TR 2.12.1999 90/2000 

63. Turkménsko TM 26.6.1998 100/1999 

64. Ukrajina UA 22.11.1996 173/1997 

65. Uzbecká republika UZ 17.10.2003 444/2003 

66. Veľká líbyjská arabská ľudová 

socialistická džamáhírija 

LY 21.06.2010 258/2010 

67. Vietnamská socialistická republika VN 29.07.2009 296/2009 

 


