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a príloha (prispôsobené)
PRÍLOHA I
PRAVIDLÁ OZNAMOVANIA A HĹBKOVÉHO PREVEROVANIA V PRÍPADE
INFORMÁCIÍ O FINANČNÝCH ÚČTOCH
V tejto prílohe sa ustanovujú pravidlá oznamovania a hĺbkového preverovania, ktoré musia
oznamujúce finančné inštitúcie uplatňovať, aby členským štátom umožnili automatickou
výmenou oznamovať informácie uvedené v článku 8 ods. 4 tejto smernice. V tejto prílohe sa
stanovujú aj pravidlá a administratívne postupy, ktoré musia mať členské štáty zavedené, aby
sa zabezpečilo účinné vykonávanie nižšie uvedených postupov oznamovania a hĺbkového
preverovania a ich dodržiavanie.

ODDIEL I
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OZNAMOVANIA
A.

S výhradou pododdielov C, D a E musí každá oznamujúca finančná inštitúcia
v súvislosti s každým účtom takejto oznamujúcej finančnej inštitúcie podliehajúcim
oznamovaniu predkladať príslušnému orgánu svojho členského štátu tieto
informácie:
1.

meno, adresu, členský štát (členské štáty) bydliska alebo sídla, daňové
identifikačné číslo (čísla) a dátum a miesto narodenia (v prípade fyzickej
osoby) každej osoby podliehajúcej oznamovaniu, ktorá je držiteľom účtu,
a v prípade akéhokoľvek subjektu, ktorý je držiteľom účtu a ktorý je po
uplatnení postupov hĺbkového preverovania v súlade s oddielmi V, VI a VII
identifikovaný ako taký, ktorý má jednu alebo viacero ovládajúcich osôb, ktoré
sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, meno, adresu, členský štát (členské
štáty) a (prípadne) inú jurisdikciu (jurisdikcie) bydliska alebo sídla a daňové
identifikačné číslo (čísla) subjektu a meno, adresu, členský štát (členské štáty)
bydliska alebo sídla, daňové identifikačné číslo (čísla) a dátum a miesto
narodenia každej osoby podliehajúcej oznamovaniu;

2.

číslo účtu (alebo v prípade absencie čísla účtu funkčný ekvivalent);

3.

názov a identifikačné číslo (ak existuje) oznamujúcej finančnej inštitúcie;

4.

zostatok na účte alebo hodnotu (vrátane odkupnej hodnoty v prípade poistnej
zmluvy s odkupnou hodnotou alebo odkupnej hodnoty v prípade anuitnej
zmluvy) ku koncu príslušného kalendárneho roka alebo iného primeraného
oznamovacieho obdobia, alebo ak bol účet zrušený počas takého roku alebo
obdobia, informácie o jeho zrušení;

5.

v prípade správcovského účtu:
a)
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celkovú hrubú sumu úrokov, celkovú hrubú sumu dividend a celkovú
hrubú sumu iných príjmov, ktoré vznikli v súvislosti s aktívami držanými
na účte, vyplatenú alebo pripísanú na účet (alebo v súvislosti s účtom) v
každom z týchto prípadov počas kalendárneho roka alebo iného
primeraného oznamovacieho obdobia a
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b)

celkové hrubé zisky z predaja alebo spätného odkúpenia finančných aktív
vyplatených alebo pripísaných na účet počas kalendárneho roka alebo
iného primeraného oznamovacieho obdobia, v súvislosti s ktorými
oznamujúca finančná inštitúcia pôsobí ako správca, maklér, poverenec
alebo inak ako zástupca pre držiteľa účtu;

6.

v prípade akéhokoľvek vkladového účtu celkovú hrubú sumu úrokov
vyplatených alebo pripísaných na účet počas kalendárneho roka alebo iného
primeraného oznamovacieho obdobia a

7.

v prípade akéhokoľvek účtu, ktorý nie je stanovený v pododdiele A bode 5
alebo 6, celkovú hrubú sumu vyplatenú alebo pripísanú v prospech držiteľa
účtu v súvislosti s daným účtom počas kalendárneho roka alebo iného
primeraného oznamovacieho obdobia, vo vzťahu ku ktorému vystupuje
oznamujúca finančná inštitúcia ako povinná strana alebo dlžník, vrátane
súhrnnej sumy akýchkoľvek platieb v rámci spätného odkúpenia vykonaných
v prospech držiteľa účtu počas kalendárneho roka alebo iného primeraného
oznamovacieho obdobia.

B.

V oznamovaných informáciách
je denominovaná každá suma.

sa

musí

identifikovať

mena,

v

ktorej

C.

Bez ohľadu na pododdiel A bod 1 v súvislosti s každým účtom podliehajúcim
oznamovaniu, ktorý je existujúcim účtom, daňové identifikačné číslo (čísla) alebo
dátum narodenia sa nemusia oznamovať, ak takéto daňové identifikačné číslo (čísla)
alebo dátum narodenia nie sú v záznamoch oznamujúcej finančnej inštitúcie ani sa
inak nevyžaduje, aby ich takáto oznamujúca finančná inštitúcia podľa vnútroštátneho
práva alebo akéhokoľvek právneho nástroja Únie zbierala. Od oznamujúcej finančnej
inštitúcie sa však vyžaduje, aby v súvislosti s existujúcimi účtami vynaložila
primerané úsilie na to, aby do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po
roku, v ktorom sa existujúce účty identifikovali ako účty podliehajúce oznamovaniu,
získala daňové identifikačné číslo (čísla) a dátum narodenia.

D.

Bez ohľadu na pododdiel A bod 1 daňové identifikačné číslo sa nemusí oznamovať,
ak ho príslušný členský štát alebo iná jurisdikcia bydliska či sídla nevydala.

E.

Bez ohľadu na pododdiel A bod 1 miesto narodenia sa nemusí oznamovať, pokiaľ:
1.

sa od oznamujúcej finančnej inštitúcie inak nežiada, aby ho podľa
vnútroštátneho práva získala a oznámila alebo sa od oznamujúcej finančnej
inštitúcie inak nežiada alebo nežiadalo, aby miesto narodenia získala
a oznámila podľa akéhokoľvek právneho nástroja Únie, ktorý platil
k 5. januáru 2015, a

2.

nie je dostupné v údajoch uchovávaných oznamujúcou finančnou inštitúciou,
ktoré možno vyhľadávať elektronicky.

ODDIEL II
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA HĹBKOVÉHO PREVEROVANIA
A.
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Účet sa považuje za účet podliehajúci oznamovaniu od dátumu, keď je ako taký
identifikovaný
podľa
postupov
hĺbkového
preverovania
uvedených
v oddieloch II až VII, a pokiaľ sa neustanovuje inak, informácie týkajúce sa účtu
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podliehajúceho oznamovaniu sa musia predkladať každý rok v kalendárnom roku
nasledujúcom po roku, na ktorý sa informácie vzťahujú.
B.

Zostatok na účte alebo hodnota účtu sa stanovuje k poslednému dňu kalendárneho
roka alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia.

C.

Ak sa má prahová hodnota týkajúca sa zostatku na účte alebo hodnoty účtu stanoviť
k poslednému dňu kalendárneho roka, musí sa príslušný zostatok alebo hodnota
stanoviť k poslednému dňu oznamovacieho obdobia, ktoré sa končí s kalendárnym
rokom alebo v kalendárnom roku.

D.

Každý členský štát môže oznamujúcim finančným inštitúciám vo vnútroštátnom
práve umožniť, aby na splnenie povinností týkajúcich sa oznamovania a hĺbkového
preverovania, ktoré sa takýmto oznamujúcim finančným inštitúciám ukladajú,
použili poskytovateľov služieb, pričom však tieto povinnosti sú naďalej
zodpovednosťou oznamujúcich finančných inštitúcií.

E.

Každý členský štát môže oznamujúcim finančným inštitúciám umožniť, aby
uplatňovali postupy hĺbkového preverovania pre nové účty na existujúce účty,
a postupy hĺbkového preverovania pre účty s vysokou hodnotou na účty s nižšou
hodnotou. Ak členský štát umožní, aby sa postupy hĺbkového preverovania pre nové
účty použili v prípade existujúcich účtov, pravidlá, ktoré sa inak uplatňujú na
existujúce účty, naďalej platia.

ODDIEL III
HĹBKOVÉ PREVEROVANIE V PRÍPADE EXISTUJÚCICH ÚČTOV FYZICKÝCH OSÔB
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A.

Úvod. Na účely identifikovania účtov podliehajúcich oznamovaniu medzi
existujúcimi účtami fyzických osôb sa uplatňujú tieto postupy.

B.

Účty s nižšou hodnotou. Pokiaľ ide o účty s nižšou hodnotou, uplatňujú sa tieto
postupy:
1.

Adresa bydliska. Ak má oznamujúca finančná inštitúcia vo svojich záznamoch
adresu súčasného bydliska držiteľa účtu – fyzickej osoby na základe
písomných dôkazov, oznamujúca finančná inštitúcia môže považovať držiteľa
účtu – fyzickú osobu za takého, ktorý je na daňové účely rezidentom členského
štátu alebo inej jurisdikcie, v ktorej sa adresa nachádza, na účely určenia, či je
takýto držiteľ účtu – fyzická osoba osobou podliehajúcou oznamovaniu.

2.

Vyhľadávanie v elektronických záznamoch. Ak sa oznamujúca finančná
inštitúcia nespolieha v prípade držiteľa účtu – fyzickej osoby na adresu
súčasného bydliska na základe písomných dôkazov, ako sa uvádza
v pododiele B bode 1, oznamujúca finančná inštitúcia musí preskúmať údaje
uchovávané oznamujúcou finančnou inštitúciou, ktoré možno vyhľadávať
elektronicky, pokiaľ ide o akúkoľvek z nasledujúcich indícií, a uplatniť
pododiel B body 3 až 6:
a)

identifikáciu držiteľa účtu ako rezidenta členského štátu;

b)

súčasnú poštovú adresu alebo adresu bydliska (vrátane poštovej
schránky) v členskom štáte;

c)

jedno alebo viacero telefónnych čísel v členskom štáte a žiadne telefónne
číslo v členskom štáte oznamujúcej finančnej inštitúcie;
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d)

trvalé príkazy (okrem tých, ktoré sa týkajú vkladového účtu) na prevod
finančných prostriedkov na účet vedený v členskom štáte;

e)

aktuálne platnú plnú moc alebo podpisové právo udelené osobe s adresou
v členskom štáte alebo

f)

pokyn na úschovu pošty alebo adresu na preberanie pošty v členskom
štáte, ak oznamujúca finančná inštitúcia nemá v spise pre držiteľa účtu
žiadnu inú adresu.

3.

Ak sa elektronickým vyhľadávaním nezistia žiadne z indícií uvedených
v pododdiele B bode 2, potom sa nevyžadujú žiadne ďalšie kroky, pokiaľ sa
nezmenia okolnosti, ktoré vedú k tomu, že sa s účtom spojí jedna alebo viacero
indícií alebo sa účet stane účtom s vysokou hodnotou.

4.

Ak sa elektronickým vyhľadávaním zistí akákoľvek z indícií uvedených
v pododdiele B bode 2 písm. a) až e) alebo ak sa zmenia okolnosti, ktoré vedú
k tomu, že sa s účtom spojí jedna alebo viacero indícií, potom musí
oznamujúca finančná inštitúcia považovať držiteľa účtu za rezidenta na daňové
účely každého členského štátu, v súvislosti s ktorým sa indícia identifikuje,
pokiaľ sa nerozhodne uplatniť pododdiel B bod 6 a na daný účet sa nevzťahuje
jedna z výnimiek v uvedenom bode.

5.

Ak sa elektronickým vyhľadávaním zistí existencia pokynu „na úschovu pošty“
alebo adresa na preberanie pošty a v súvislosti s držiteľom účtu sa nezistí
žiadna ďalšia adresa ani žiadne ďalšie indície uvedené v pododdiele B bode 2
písm. a) až e), musí oznamujúca finančná inštitúcia spôsobom, ktorý je
najprimeranejší okolnostiam, uplatniť vyhľadávanie v papierových záznamoch
stanovených v pododdiele C bode 2 alebo sa usilovať o to, aby od držiteľa účtu
získala čestné vyhlásenie alebo písomné dôkazy s cieľom stanoviť rezidenciu
(rezidencie) takéhoto držiteľa účtu na daňové účely. Ak sa papierovým
vyhľadávaním nezistia indície a pokus o získanie čestného vyhlásenia alebo
písomných dôkazov nie je úspešný, musí oznamujúca finančná inštitúcia
nahlásiť tento účet príslušnému orgánu svojho členského štátu ako
nezdokumentovaný účet.

6.

Bez ohľadu na zistenie indícií podľa pododdielu B bodu 2 sa od oznamujúcej
finančnej inštitúcie nevyžaduje, aby považovala držiteľa účtu za rezidenta
členského štátu, ak:
a)
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sa v údajoch o držiteľovi účtu uvádza súčasná poštová adresa alebo
adresa bydliska v danom členskom štáte, jedno alebo viacero telefónnych
čísel v danom členskom štáte (a žiadne telefónne číslo v členskom štáte
oznamujúcej finančnej inštitúcie) alebo trvalé príkazy (pokiaľ ide o iné
finančné účty ako vkladové účty) na prevod finančných prostriedkov na
účet vedený v členskom štáte a oznamujúca finančná inštitúcia získa
alebo predtým preskúmala a uchováva záznam o:
i)

čestnom vyhlásení od držiteľa účtu o členskom štáte (členských
štátoch) alebo inej jurisdikcii (jurisdikciách) bydliska takéhoto
držiteľa účtu, ktoré nezahŕňa daný členský štát, a

ii)

písomných dôkazoch, ktorými sa preukazuje, že držiteľ účtu má
status nepodliehajúci oznamovaniu;
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b)

C.

i)

čestnom vyhlásení od držiteľa účtu o členskom štáte (členských
štátoch) alebo inej jurisdikcii (jurisdikciách) bydliska takéhoto
držiteľa účtu, ktoré nezahŕňa daný členský štát, alebo

ii)

písomných dôkazoch, ktorými sa preukazuje, že držiteľ účtu má
status nepodliehajúci oznamovaniu.

Postupy rozšíreného preverovania v prípade účtov s vysokou hodnotou. Pokiaľ ide
o účty s vysokou hodnotou, uplatňujú sa tieto postupy rozšíreného preverovania:
1.

Vyhľadávanie v elektronických záznamoch. V súvislosti s účtami s vysokou
hodnotou musí oznamujúca finančná inštitúcia preveriť údaje uchovávané
oznamujúcou finančnou inštitúciou, ktoré možno vyhľadať elektronicky,
pokiaľ ide o akékoľvek indície stanovené v pododdiele B bode 2.

2.

Vyhľadávanie v papierových záznamoch. Ak databázy oznamujúcej finančnej
inštitúcie, v ktorých možno vyhľadávať elektronicky, obsahujú polia pre
pododdiel C bod 3 a sú v nich zachytené všetky informácie stanovené
v uvedenom pododdiele a bode, potom sa ďalšie vyhľadávanie v papierových
záznamoch nevyžaduje. Ak v elektronických databázach nie sú zachytené
všetky tieto informácie, potom pokiaľ ide o účet s vysokou hodnotou – musí
oznamujúca finančná inštitúcia preveriť aj súčasný hlavný spis klienta,
a pokiaľ ide o informácie, ktoré sa nenachádzajú v súčasnom hlavnom spise
klienta, nasledujúce dokumenty súvisiace s účtom, ktoré oznamujúca finančná
inštitúcia získala v posledných piatich rokoch, a to v súvislosti s akýmikoľvek
indíciami stanovenými v pododdielieB bode 2:

3.
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sa v údajoch o držiteľovi účtu uvádza aktuálne platná plná moc alebo
podpisové právo udelené osobe s adresou v danom členskom štáte
a oznamujúca finančná inštitúcia získa alebo predtým preskúmala
a uchováva záznam o:

a)

najaktuálnejšie písomné dôkazy získané v súvislosti s účtom;

b)

najaktuálnejšiu zmluvu o zriadení účtu alebo dokumentáciu k účtu;

c)

najaktuálnejšiu dokumentáciu, ktorú oznamujúca finančná inštitúcia
získala postupmi preverovania v rámci boja proti praniu špinavých
peňazí a poznávania svojich klientov alebo na iné zákonné účely;

d)

akúkoľvek aktuálnu plnú moc alebo podpisové právo a

e)

akékoľvek platné trvalé príkazy (okrem tých, ktoré sa týkajú vkladového
účtu) na prevod finančných prostriedkov.

Výnimka, ak databázy obsahujú dostatočné informácie. Oznamujúca finančná
inštitúcia nemusí vykonávať vyhľadávanie v papierových záznamoch
stanovené v pododdiele C bode 2, pokiaľ informácie oznamujúcej finančnej
inštitúcie, ktoré možno vyhľadať elektronicky, obsahujú:
a)

status týkajúci sa bydliska alebo sídla držiteľa účtu;

b)

adresu bydliska alebo sídla a poštovú adresu držiteľa účtu, ktoré má
oznamujúca finančná inštitúcia v súčasnosti v spise;

c)

prípadné telefónne číslo (čísla) držiteľa účtu, ktoré má oznamujúca
finančná inštitúcia v súčasnosti v spise;
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v prípade iných finančných účtov, ako sú vkladové účty, údaje o tom, či
existujú trvalé príkazy na prevod finančných prostriedkov na iný účet
(vrátane účtu v inej pobočke oznamujúcej finančnej inštitúcie alebo inej
finančnej inštitúcie);

e)

údaje o tom, či pre držiteľa účtu v súčasnosti existuje adresa
na preberanie pošty alebo pokyn na úschovu pošty, a

f)

údaje o tom, či pre účet existuje akákoľvek plná moc alebo podpisové
právo.

4.

Žiadosť o poskytnutie informácií zo strany manažéra pre styk s klientmi.
Okrem vyhľadávania v elektronických a papierových záznamoch stanovených
v pododdiele C bodoch 1 a 2 je oznamujúca finančná inštitúcia povinná
považovať za účet, ktorý podlieha oznamovaniu, akýkoľvek účet s vysokou
hodnotou, ktorý bol pridelený manažérovi pre styk s klientmi (vrátane
akýchkoľvek finančných účtov zlúčených s takýmto účtom s vysokou
hodnotou), ak manažér pre styk s klientmi disponuje informáciou o tom, že
držiteľ účtu je osoba, ktorá podlieha oznamovaniu.

5.

Účinok zistenia indícií:

6.
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d)

a)

ak sa počas rozšíreného preverovania účtov s vysokou hodnotou
stanovenou v pododdiele C nezistí žiadna z indícií podľa pododdielu B
bodu 2, pričom účet nebol identifikovaný ako účet, ktorého držiteľom je
osoba podliehajúca oznamovaniu podľa pododdielu C bodu 4, nebudú
potrebné žiadne ďalšie úkony, ak nenastane zmena okolností, ktorá má za
následok vznik jednej alebo viacerých indícií vo vzťahu k danému účtu;

b)

ak sa počas rozšíreného preverovania účtov s vysokou hodnotou
stanoveného v pododdiele C zistí akákoľvek z indícií uvedených
v pododdiele B bode 2 písm. a) až e) alebo ak neskôr nastane zmena
okolností, ktorá má za následok vznik jednej alebo viacerých indícií vo
vzťahu k danému účtu, oznamujúca finančná inštitúcia je povinná
považovať predmetný účet za účet podliehajúci oznamovaniu, pokiaľ ide
o každý členský štát, v súvislosti s ktorým sa indícia identifikuje, ak sa
nerozhodne uplatniť pododdiel B bod 6, ak sa na daný účet vzťahuje
niektorá z výnimiek v uvedenom bode;

c)

ak sa pri posilnenom preverovaní účtov s vysokou hodnotou stanovenom
v pododdiele C zistí existencia pokynu na úschovu pošty alebo adresy na
preberanie pošty a v súvislosti s držiteľom účtu sa nezistí žiadna ďalšia
adresa ani žiadne ďalšie indície uvedené v pododdiele B bode 2 písm. a)
až e), musí oznamujúca finančná inštitúcia od takéhoto držiteľa účtu
získať čestné vyhlásenie alebo písomné dôkazy s cieľom stanoviť
rezidenciu (rezidencie) držiteľa účtu na daňové účely. Ak oznamujúca
finančná inštitúcia nemôže získať takéto čestné vyhlásenie alebo písomné
dôkazy, musí účet nahlásiť príslušnému orgánu svojho členského štátu
ako nezdokumentovaný účet.

Ak existujúci účet fyzickej osoby nie je účtom s vysokou
hodnotou k 31. decembru 2015, ale stane sa účtom s vysokou hodnotou k
poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho roka, oznamujúca finančná
inštitúcia je povinná dokončiť postupy rozšíreného preverovania stanoveného v
pododdiele C vo vzťahu k takémuto účtu v rámci kalendárneho roka, ktorý
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nasleduje po roku, v ktorom sa účet stal účtom s vysokou hodnotou. Ak sa na
základe tohto preverenia zistí, že účet je účtom podliehajúcim oznamovaniu,
oznamujúca finančná inštitúcia je povinná oznámiť požadované informácie o
takomto účte v súvislosti s rokom, v ktorom bol predmetný účet
identifikovaný, ako účet podliehajúci oznamovaniu a každoročne za
nasledujúce roky, pokiaľ držiteľ účtu neprestane byť osobou podliehajúcou
oznamovaniu.

D.

7.

Ak oznamujúca finančná inštitúcia uplatní postupy rozšíreného preverovania
stanoveného v pododdiele C na účet s vysokou hodnotou, oznamujúca finančná
inštitúcia nebude musieť opätovne uplatňovať tieto postupy s výnimkou
preverenia u manažéra pre styk s klientmi stanoveného v pododdiele C bode 4
na ten istý účet s vysokou hodnotou v nasledujúcich rokoch, pokiaľ nie je účet
nezdokumentovaný, pričom v takom prípade by ich oznamujúca finančná
inštitúcia mala opätovne každoročne uplatňovať, pokým takýto účet neprestane
byť nezdokumentovaný.

8.

Ak nastane zmena okolností v súvislosti s účtom s vysokou hodnotou, ktorá má
za následok vznik jednej alebo viacerých indícií vo vzťahu k predmetnému
účtu stanovených v pododdiele B bode 2, potom je oznamujúca finančná
inštitúcia povinná považovať daný účet za účet podliehajúci oznamovaniu,
pokiaľ ide o každý členský štát, v súvislosti s ktorým sa indícia identifikuje,
pokiaľ sa nerozhodne uplatniť pododdiel B bod 6, ak sa na daný účet vzťahuje
niektorá z výnimiek v uvedenom bode.

9.

Oznamujúca finančná inštitúcia je povinná zaviesť postupy, ktorými zabezpečí,
že manažér pre styk s klientmi zistí akúkoľvek zmenu okolností účtu.
Napríklad v prípade, ak manažérovi pre styk s klientmi bolo oznámené, že
držiteľ účtu má novú poštovú adresu v členskom štáte, oznamujúca finančná
inštitúcia je povinná považovať novú adresu za zmenu okolností v prípade, ak
sa rozhodne postupovať podľa pododdielu B bodu 6, je povinná získať
príslušné dokumenty od držiteľa účtu.

Každý existujúci účet fyzickej osoby, ktorý bol podľa tohto oddielu identifikovaný
ako podliehajúci oznamovaniu, sa musí považovať za účet podliehajúci oznamovaniu
vo všetkých nasledujúcich rokoch, pokiaľ držiteľ účtu neprestane byť osobou
podliehajúcou oznamovaniu.

ODDIEL IV
HĹBKOVÉ PREVEROVANIE V PRÍPADE NOVÝCH ÚČTOV FYZICKÝCH OSÔB
Na účely identifikovania účtov podliehajúcich oznamovaniu medzi novými účtami fyzických
osôb sa uplatňujú tieto postupy.
A.

SK

Pokiaľ ide o nové účty fyzických osôb, oznamujúca finančná inštitúcia musí pri
otvorení účtu získať čestné vyhlásenie, ktoré môže byť súčasťou dokumentácie
týkajúcej sa otvorenia účtu, ktoré oznamujúcej finančnej inštitúcii umožní stanoviť
rezidenciu (rezidencie) držiteľa účtu na daňové účely a potvrdí primeranosť takéhoto
čestného vyhlásenia založeného na informáciách, ktoré oznamujúca finančná
inštitúcia získala v súvislosti s otvorením účtu, vrátane akejkoľvek dokumentácie
zozbieranej podľa postupov proti praniu špinavých peňazí a poznávania svojich
klientov.
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B.

Ak sa na základe čestného vyhlásenia stanoví, že držiteľ účtu je na daňové účely
rezidentom členského štátu, oznamujúca finančná inštitúcia musí považovať účet za
účet podliehajúci oznamovaniu a čestné vyhlásenie musí zahŕňať aj daňové
identifikačné číslo držiteľa účtu týkajúce sa takéhoto členského štátu (s výhradou
oddielu I pododdielu D) a dátum narodenia.

C.

Pokiaľ dôjde v súvislosti s novým účtom fyzickej osoby k zmene okolností, na
základe ktorých oznamujúca finančná inštitúcia zistí alebo bude mať dôvod
domnievať sa, že pôvodné čestné vyhlásenie je nesprávne alebo nespoľahlivé,
oznamujúca finančná inštitúcia sa nemôže spoliehať na pôvodné čestné vyhlásenie a
musí získať platné čestné vyhlásenie, na základe ktorého sa stanoví rezidencia
(rezidencie) držiteľa účtu na daňové účely.

ODDIEL V
HĹBKOVÉ PREVEROVANIE V PRÍPADE EXISTUJÚCICH ÚČTOV SUBJEKTOV
Na účely identifikovania účtov podliehajúcich oznamovaniu medzi existujúcimi účtami
subjektov sa uplatňujú tieto postupy.

SK

A.

Účty subjektov, ktoré sa nemusia preverovať, identifikovať ani oznamovať. Pokiaľ
sa oznamujúca finančná inštitúcia nerozhodne inak, či už vo vzťahu k všetkým
existujúcim účtom subjektov, alebo osobitne pre akúkoľvek jednoznačne
identifikovanú skupinu takých účtov, existujúci účet subjektu s celkovým zostatkom
alebo hodnotou, ktorá k 31. decembru 2015  nepresahovali  sumu
denominovanú v domácej mene každého členského štátu zodpovedajúcu
sume 250 000 USD sa nemusí preverovať, identifikovať ani oznamovať ako účet
podliehajúci oznamovaniu, pokým celkový zostatok alebo hodnota k poslednému
dňu ktoréhokoľvek nasledujúceho kalendárneho roka nepresiahne uvedenú sumu.

B.

Účty subjektov podliehajúce preverovaniu. Existujúci účet subjektu, ktorý
 mal  celkový zostatok alebo hodnotu presahujúce k 31. decembru 2015 sumu
denominovanú v domácej mene každého členského štátu zodpovedajúcu
sume 250 000 USD, a existujúci účet subjektu, ktorý k 31. decembru 2015
 nepresahoval  uvedenú sumu, ale ktorého celkový zostatok alebo hodnota
k poslednému dňu ktoréhokoľvek nasledujúceho kalendárneho roka presahuje takúto
sumu, sa musí preveriť v súlade s postupmi uvedenými v pododdiele D.

C.

Účty subjektov, v súvislosti s ktorými sa vyžaduje oznamovanie. Pokiaľ ide
o existujúce účty subjektov stanovené v pododdiele B, za účty podliehajúce
oznamovaniu sa považujú len také účty, ktorých držiteľom je jeden alebo viacero
subjektov, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, alebo pasívne nefinančné
subjekty s jednou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami
podliehajúcimi oznamovaniu.
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D.

Postupy preverovania na identifikovanie účtov subjektov, v súvislosti s ktorými sa
vyžaduje oznamovanie. V prípade existujúcich účtov subjektov stanovených
v pododdiele B musí oznamujúca finančná inštitúcia uplatniť nasledujúce postupy
preverovania, aby stanovila, či je držiteľom účtu jedna alebo viacero osôb
podliehajúcich oznamovaniu, alebo pasívne nefinančné subjekty s jednou alebo
viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu:
1.

2.

SK

Stanoviť, či je subjekt osoba podliehajúca oznamovaniu.
a)

Preskúmať informácie uchovávané na regulačné účely alebo na účely
vzťahov s klientom (vrátane informácií zozbieraných podľa postupov
proti praniu špinavých peňazí a poznávania svojich klientov) s cieľom
stanoviť, či tieto informácie naznačujú, že držiteľ účtu je rezidentom
členského štátu. Na tento účel informácie, ktoré naznačujú, že držiteľ
účtu je rezidentom členského štátu, zahŕňajú miesto registrácie alebo
zriadenia alebo adresu v členskom štáte.

b)

Ak informácie naznačujú, že držiteľ účtu je rezidentom členského štátu,
oznamujúca finančná inštitúcia musí považovať účet za účet podliehajúci
oznamovaniu, pokiaľ nezíska čestné vyhlásenie od držiteľa účtu alebo na
základe informácií, ktoré má alebo ktoré sú verejne dostupné,
opodstatnene nestanoví, že držiteľ účtu nie je osoba podliehajúca
oznamovaniu.

Stanoviť, či je subjekt pasívnym nefinančným subjektom s jednou alebo
viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi
oznamovaniu. Pokiaľ ide o držiteľa existujúceho účtu subjektu (vrátane
subjektu, ktorý je osobou podliehajúcou oznamovaniu), oznamujúca finančná
inštitúcia musí stanoviť, či je držiteľ účtu pasívny nefinančný subjekt s jednou
alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi
oznamovaniu. Ak je ktorákoľvek z osôb ovládajúcich pasívny nefinančný
subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu, potom sa účet musí považovať za
účet podliehajúci oznamovaniu. Pri stanovení týchto skutočností musí
oznamujúca
finančná
inštitúcia
dodržiavať
usmernenie
uvedené
v písmenách a), b) a c), a to v poradí, ktoré je za daných okolností
najprimeranejšie.
a)

Stanovenie toho, či je držiteľ účtu pasívny nefinančný subjekt. Na účely
stanovenia toho, či je držiteľ účtu pasívny nefinančný subjekt, musí
oznamujúca finančná inštitúcia od držiteľa účtu získať čestné vyhlásenie,
aby určila jeho status, pokiaľ nemá informácie alebo nemá verejne
dostupné informácie, na základe ktorých môže opodstatnene stanoviť, že
držiteľ účtu je aktívny nefinančný subjekt alebo iná finančná inštitúcia
než investičný subjekt stanovený v oddiele VIII pododdiele A bode 6
písm. b), ktorý nie je finančnou inštitúciou zo zúčastňujúcej sa
jurisdikcie.

b)

Stanovenie osôb ovládajúcich držiteľa účtu. Na účely stanovenia osôb
ovládajúcich držiteľa účtu sa oznamujúca finančná inštitúcia môže
spoliehať na informácie zozbierané a uchovávané podľa postupov proti
praniu špinavých peňazí a poznávania svojich klientov.

c)

Stanovenie toho, či je osoba ovládajúca pasívny nefinančný subjekt
osobou podliehajúcou oznamovaniu. Na účely stanovenia toho, či je
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osoba ovládajúca pasívny nefinančný subjekt osobou podliehajúcou
oznamovaniu, sa oznamujúca finančná inštitúcia môže spoliehať na:

E.

i)

informácie zozbierané a uchovávané podľa postupov proti praniu
špinavých peňazí a poznávania svojich klientov v prípade
existujúceho účtu subjektu, ktorého držiteľom je jeden alebo
viacero nefinančných subjektov, s celkovým zostatkom alebo
hodnotou, ktorá nepresahuje sumu denominovanú v domácej mene
každého členského štátu zodpovedajúcu sume 1 000 000 USD,
alebo

ii)

čestné vyhlásenie od držiteľa účtu alebo takej ovládajúcej osoby
o členskom štáte (členských štátoch) alebo inej jurisdikcii
(jurisdikciách), v ktorej je ovládajúca osoba rezidentom na daňové
účely.

Načasovanie preverovania a dodatočných postupov uplatniteľných na existujúce účty
subjektov.
1.

Preverovanie existujúcich účtov subjektov s celkovým zostatkom alebo
hodnotou, ktoré k 31. decembru 2015  nepresahovali  sumu
denominovanú v domácej mene každého členského štátu zodpovedajúcu
sume 250 000 USD, ale uvedenú sumu presahuje k 31. decembru
nasledujúceho roka, sa musí dokončiť v rámci kalendárneho roka
nasledujúceho po roku, v ktorom celkový zostatok na účte alebo hodnota účtu
presiahli takúto sumu.

2.

Ak dôjde v súvislosti s existujúcim účtom subjektu k zmene okolností, na
základe ktorých oznamujúca finančná inštitúcia zistí alebo má dôvod sa
domnievať, že čestné vyhlásenie alebo iná dokumentácia súvisiaca s účtom sú
nesprávne alebo nespoľahlivé, musí oznamujúca finančná inštitúcia opätovne
stanoviť status účtu v súlade s postupmi uvedenými v pododdiele D.

ODDIEL VI
HĹBKOVÉ PREVEROVANIE V PRÍPADE NOVÝCH ÚČTOV SUBJEKTOV
Na účely identifikovania účtov podliehajúcich oznamovaniu medzi novými účtami subjektov
sa uplatňujú tieto postupy.
Postupy preverovania na identifikovanie účtov subjektov, v súvislosti s ktorými sa požaduje
oznamovanie. V prípade nových účtov subjektov musí oznamujúca finančná inštitúcia
uplatniť nasledujúce postupy preverovania, aby stanovila, či je držiteľom účtu jedna alebo
viacero osôb podliehajúcich oznamovaniu, alebo pasívne nefinančné subjekty s jednou alebo
viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu:
1.

Stanoviť, či je subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu.
a)
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Získať čestné vyhlásenie, ktoré môže byť súčasťou dokumentácie týkajúcej sa
otvorenia účtu, ktoré oznamujúcej finančnej inštitúcii umožní stanoviť
rezidenciu (rezidencie) držiteľa účtu na daňové účely, a potvrdí primeranosť
takéhoto čestného vyhlásenia založeného na informáciách, ktoré oznamujúca
finančná inštitúcia získala v súvislosti s otvorením účtu, vrátane akejkoľvek
dokumentácie zozbieranej podľa postupov proti praniu špinavých peňazí
a poznávania svojich klientov. Ak subjekt osvedčí, že nemá žiadnu rezidenciu
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na daňové účely, oznamujúca finančná inštitúcia sa môže v súvislosti so
stanovením rezidencie držiteľa účtu spoliehať na adresu hlavného sídla
subjektu.
b)

2.

Ak sa na základe čestného vyhlásenia ukazuje, že držiteľ účtu je rezidentom
členského štátu, oznamujúca finančná inštitúcia musí účet považovať za účet
podliehajúci oznamovaniu, pokiaľ na základe informácií, ktoré má alebo ktoré
sú verejne dostupné, opodstatnene nerozhodne o tom, že držiteľ účtu nie je
v súvislosti s takým členským štátom osobou podliehajúcou oznamovaniu.

Stanoviť, či je subjekt pasívnym nefinančným subjektom s jednou alebo viacerými
ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu. Pokiaľ ide
o držiteľa nového účtu subjektu (vrátane subjektu, ktorý je osobou podliehajúcou
oznamovaniu), oznamujúca finančná inštitúcia musí stanoviť, či je držiteľ účtu
pasívnym nefinančným subjektom s jednou alebo viacerými ovládajúcimi osobami,
ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu. Ak je ktorákoľvek z osôb
ovládajúcich pasívny nefinančný subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu, potom
sa účet musí považovať za účet podliehajúci oznamovaniu. Pri stanovení týchto
skutočností musí oznamujúca finančná inštitúcia dodržiavať usmernenie uvedené
v pododdiele A bode 2 písm. a), b) a c) v poradí, ktoré je za daných okolností
najprimeranejšie.
a)

Stanovenie toho, či je držiteľ účtu pasívnym nefinančným subjektom. Na účely
stanovenia toho, či je držiteľ účtu pasívnym nefinančným subjektom, sa musí
oznamujúca finančná inštitúcia spoliehať na čestné vyhlásenie od držiteľa účtu,
aby určila jeho status, pokiaľ nemá informácie alebo nemá verejne dostupné
informácie, na základe ktorých môže opodstatnene stanoviť, že držiteľ účtu je
aktívny nefinančný subjekt alebo iná finančná inštitúcia než investičný subjekt
stanovený v oddiele VIII pododdiele A bode 6 písm. b), ktorý nie je finančnou
inštitúciou zo zúčastňujúcej sa jurisdikcie.

b)

Stanovenie osôb ovládajúcich držiteľa účtu. Na účely stanovenia osôb
ovládajúcich držiteľa účtu sa oznamujúca finančná inštitúcia môže spoliehať na
informácie zozbierané a uchovávané podľa postupov proti praniu špinavých
peňazí a poznávania svojich klientov.

c)

Stanovenie toho, či je osoba ovládajúca pasívny nefinančný subjekt osobou
podliehajúcou oznamovaniu. Na účely stanovenia toho, či je osoba ovládajúca
pasívny nefinančný subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu sa oznamujúca
finančná inštitúcia môže spoliehať na čestné vyhlásenie od držiteľa účtu alebo
takejto ovládajúcej osoby.

ODDIEL VII
OSOBITNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA HĹBKOVÉHO PREVEROVANIA
Pri vykonávaní vyššie uvedených postupov hĺbkového preverovania sa uplatňujú tieto
dodatočné pravidlá:
A.
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Spoliehanie sa na čestné vyhlásenie a písomné dôkazy. Oznamujúca finančná
inštitúcia sa nemôže spoliehať na čestné vyhlásenie ani písomné dôkazy, ak
oznamujúca finančná inštitúcia vie alebo má dôvod sa domnievať, že čestné
vyhlásenie alebo písomné dôkazy sú nesprávne alebo nespoľahlivé.

11

SK

B.

Alternatívne postupy pre finančné účty, ak sú oprávnenými fyzické osoby vprípade
poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy a pre skupinovú
poistnú zmluvu s odkupnou hodnotou alebo skupinovú anuitnú zmluvu. Oznamujúca
finančná inštitúcia môže predpokladať, že fyzická osoba oprávnená (iná ako vlastník)
z poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy, ktorá dostáva
pozostalostnú dávku, nie je osobou podliehajúcou oznamovaniu a môže takýto
finančný účet považovať za iný účet ako účet podliehajúci oznamovaniu, pokiaľ
oznamujúca finančná inštitúcia nemá skutočnú vedomosť alebo dôvod domnievať sa,
že príjemca je osobou podliehajúcou oznamovaniu. Oznamujúca finančná inštitúcia
má dôvod domnievať sa, že príjemca z poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo
anuitnej zmluvy je osoba podliehajúca oznamovaniu, ak informácie zozbierané
oznamujúcou finančnou inštitúciou, ktoré sa spájajú s príjemcom, obsahujú indície
stanovené v oddiele III pododdiele B. Ak má oznamujúca finančná inštitúcia
skutočnú vedomosť alebo dôvod domnievať sa, že príjemca je osoba podliehajúca
oznamovaniu, musí oznamujúca finančná inštitúcia dodržať postupy stanovené
v oddiele III pododdiele B.
Oznamujúca finančná inštitúcia môže považovať finančný účet, ktorý je podielom
člena na skupinovej poistnej zmluve s odkupnou hodnotou alebo na skupinovej
anuitnej zmluve za finančný účet, ktorý nie je účtom podliehajúcim oznamovaniu,
a to až do dátumu, ku ktorému je suma splatná zamestnancovi/držiteľovi certifikátu
alebo príjemcovi, ak podiel člena na skupinovej poistnej zmluve s odkupnou
hodnotou alebo na skupinovej anuitnej zmluve spĺňa tieto požiadavky:
i)

skupinová poistná zmluva s odkupnou hodnotou alebo skupinová anuitná
zmluva sa vystaví zamestnávateľovi a vzťahuje sa na 25 alebo viac
zamestnancov/držiteľov certifikátu;

ii)

zamestnanci/držitelia certifikátu majú právo dostať akúkoľvek hodnotu
dohodnutú v zmluve, ktorá sa týka ich podielov, a určiť príjemcov dávky
splatnej po smrti zamestnanca a

iii)

celková suma splatná akémukoľvek zamestnancovi/držiteľovi certifikátu alebo
príjemcovi nepresiahne sumu denominovanú v domácej mene každého
členského štátu zodpovedajúcu sume 1 000 000 USD.

Pojem „skupinová poistná zmluva s odkupnou hodnotou“ znamená poistnú zmluvu,
ktorou sa vytvára odkupná hodnota, ktorá: i) poskytuje krytie jednotlivcom
pridruženým prostredníctvom zamestnávateľa, odborového združenia, odborového
zväzu alebo iného združenia alebo skupiny a ii) platí poistné za každého člena
skupiny (alebo člena triedy v rámci skupiny), ktoré sa stanovuje bez ohľadu na
individuálnu zdravotnú charakteristiku s výnimkou veku a pohlavia člena (alebo
triedy členov) skupiny, ako aj skutočnosti, či fajčí.
Pojem „skupinová anuitná zmluva“ znamená anuitnú zmluvu, podľa ktorej sú
oprávnenou stranou jednotlivci, ktorí sú pridružení prostredníctvom zamestnávateľa,
odborového združenia, odborového zväzu alebo iného združenia alebo skupiny.
C.

Pravidlá zlučovania účtov a prevodu mien
1.

SK

Zlučovanie účtov fyzických osôb. Pri určovaní súhrnného zostatku alebo
súhrnnej hodnoty finančných účtov vedených pre danú fyzickú osobu je
oznamujúca finančná inštitúcia povinná zlúčiť všetky finančné účty, ktoré
vedie oznamujúca finančná inštitúcia alebo prepojený subjekt len v rozsahu, v
ktorom informačné systémy oznamujúcej finančnej inštitúcie umožňujú
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prepájať finančné účty s jednotlivými údajmi, ako je napríklad číslo klienta
alebo daňové identifikačné číslo, a zlúčiť zostatky na účtoch alebo ich hodnoty.
Každému držiteľovi spoločného finančného účtu bude pri uplatňovaní
požiadaviek týkajúcich sa zlučovania stanoveného v tomto bode priradený
celkový zostatok alebo hodnota spoločného finančného účtu.
2.

Zlučovanie účtov subjektov. Pri určovaní súhrnného zostatku alebo súhrnnej
hodnoty finančných účtov vedených na daný subjekt je oznamujúca finančná
inštitúcia povinná vziať do úvahy všetky finančné účty, ktoré vedie
oznamujúca finančná inštitúcia alebo prepojený subjekt len v rozsahu,
v ktorom informačné systémy oznamujúcej finančnej inštitúcie umožňujú
prepájať finančné účty s jednotlivými údajmi, ako je napríklad číslo klienta
alebo daňové identifikačné číslo, a zlúčiť zostatky na účtoch alebo ich hodnoty.
Každému držiteľovi spoločného finančného účtu bude pri uplatňovaní
požiadaviek týkajúcich sa zlučovania stanoveného v tomto bode priradený
celkový zostatok alebo hodnota spoločného finančného účtu.

3.

Osobitné pravidlá zlučovania účtov uplatňované v prípade manažérov pre styk
s klientmi. Pri určovaní súhrnného zostatku alebo súhrnnej hodnoty finančných
účtov vedených pre určitú osobu s cieľom zistiť, či finančný účet je účtom s
vysokou hodnotou, oznamujúca finančná inštitúcia je tiež povinná zlučovať
všetky finančné účty, o ktorých manažér pre styk s klientmi disponuje
informáciami alebo má dôvod predpokladať, že ich priamo alebo nepriamo
vlastní, kontroluje alebo zriaďuje (iným spôsobom než vo funkcii zmocnenca)
tá istá osoba.

4.

Sumy, ktoré zahŕňajú ekvivalent v iných menách. Všetky sumy denominované
v domácej mene každého členského štátu sa chápu tak, že zahŕňajú rovnocenné
sumy v iných menách, ako je stanovené vo vnútroštátnom práve.

ODDIEL VIII
VYMEDZENÉ POJMY
Tieto pojmy majú význam, ktorý je uvedený nižšie:
A.

SK

Oznamujúca finančná inštitúcia
1.

Pojem „oznamujúca finančná inštitúcia“ označuje akúkoľvek finančnú
inštitúciu členského štátu, ktorá nie je neoznamujúcou finančnou inštitúciou.
Pojem „finančná inštitúcia členského štátu“ znamená: i) akúkoľvek finančnú
inštitúciu, ktorá je rezidentom členského štátu, pričom sú však vylúčené
akékoľvek pobočky uvedenej finančnej inštitúcie so sídlom mimo daného
členského štátu, a ii) akúkoľvek pobočku finančnej inštitúcie, ktorá nie je
rezidentom členského štátu, ak má táto pobočka sídlo v danom členskom štáte.

2.

Pojem „finančná inštitúcia zo zúčastňujúcej sa jurisdikcie“ označuje:
i) akúkoľvek finančnú inštitúciu, ktorá je rezidentom zúčastňujúcej sa
jurisdikcie, pričom sú však vylúčené všetky pobočky uvedenej finančnej
inštitúcie so sídlom mimo takejto zúčastňujúcej sa jurisdikcie, a ii) akúkoľvek
pobočku finančnej inštitúcie, ktorá nie je rezidentom zúčastňujúcej sa
jurisdikcie, ak má táto pobočka sídlo v takej zúčastňujúcej sa jurisdikcii.
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3.

Pojem „finančná inštitúcia“ znamená inštitúciu správy a úschovy finančných
aktív, vkladovú inštitúciu, investičný subjekt alebo špecifikovanú poisťovaciu
spoločnosť.

4.

Pojem „inštitúcia správy a úschovy finančných aktív“ označuje akýkoľvek
subjekt, ktorého podstatnú časť podnikateľskej činnosti tvorí držba finančných
aktív na účet iných osôb. Subjekt drží finančné aktíva na účet iných ako
významnú časť svojej podnikateľskej činnosti, ak sa hrubý príjem subjektu,
ktorý možno pripísať držaniu finančných aktív a súvisiacim finančným
službám, rovná 20 % hrubého príjmu subjektu alebo ich presahuje počas
kratšieho z týchto období: i) trojročného obdobia, ktoré sa končí 31. decembra
(alebo posledným dňom účtovného obdobia nekalendárneho roka),
predchádzajúceho roku, v ktorom sa stanovili dané skutočnosti, alebo
ii) obdobia, počas ktorého subjekt existoval.

5.

Pojem „vkladová inštitúcia“ označuje akýkoľvek subjekt, ktorý prijíma vklady
v rámci bežného podnikania v oblasti bankovníctva alebo podobného odvetvia.

6.

Pojem „investičný subjekt“ označuje akýkoľvek subjekt:
a)

ktorý primárne vykonáva ako podnikateľskú činnosť jednu alebo viacero
z nasledujúcich činností alebo operácií pre klienta alebo v jeho mene:
i)

obchodovanie s nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové
listy, deriváty atď.); devízové transakcie; nástroje týkajúce sa
devízových transakcií, úrokových sadzieb a indexov; obchodovanie
s prevoditeľnými cennými papiermi alebo obchodovanie s futures
na komodity;

ii)

individuálna a kolektívna správa portfólia alebo

iii)

iný spôsob investovania, správy alebo riadenia finančných aktív
alebo peňažných prostriedkov v mene iných osôb

alebo
b)

ktorého hrubý príjem možno primárne pripísať investovaniu,
reinvestovaniu alebo obchodovaniu s finančnými aktívami, ak je subjekt
riadený iným subjektom, ktorý je vkladovou inštitúciou, inštitúciou
správy a úschovy finančných aktív, špecifikovanou poisťovacou
spoločnosťou
alebo
investičným
subjektom
stanoveným
v pododdiele A bode 6 písm. a).

Subjekt sa považuje za subjekt, ktorý ako podnikateľskú činnosť primárne
vykonáva jednu alebo viacero z činností stanovených v pododdiele A bode 6
písm. a), alebo hrubý príjem subjektu možno primárne pripísať investovaniu
a reinvestovaniu do finančných aktív alebo obchodovaniu s finančnými
aktívami na účely pododdielu A bodu 6 písm. b), ak sa hrubý príjem subjektu,
ktorý možno pripísať príslušným činnostiam, rovná 50 % hrubého príjmu
subjektu alebo ich presahuje počas kratšieho z týchto období: i) trojročného
obdobia, ktoré sa končí 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa
stanovili dané skutočnosti, alebo ii) obdobia, počas ktorého subjekt existoval.
Pojem „investičný subjekt“ nezahŕňa subjekt, ktorý je aktívnym nefinančným
subjektom, pretože uvedený subjekt spĺňa ktorékoľvek z kritérií uvedených v
pododdiele D bode 8 písm. d) až g).

SK
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Tento pooddiel sa vykladá spôsobom, ktorý je konzistentný s podobným
znením uvedeným vo vymedzení pojmu „finančná inštitúcia“ v odporúčaniach
finančnej akčnej skupiny (FATF).

B.

7.

Pojem „finančné aktívum“ označuje cenný papier (napríklad podiel na akciách
v spoločnosti; podiel v osobnej obchodnej spoločnosti alebo na skutočnom
vlastníctve v spoločnosti s veľkým počtom podielnikov alebo vo verejne
obchodovateľnej spoločnosti či zvereneckom fonde; zmenku, dlhopis, dlhový
cenný papier alebo iný dôkaz o zadlženosti), podiel v osobnej obchodnej
spoločnosti, komoditu, swap (napríklad úrokové swapy, menové swapy,
bázické swapy, určovanie stropov úrokových sadzieb, určovanie minimálnych
úrokových sadzieb, komoditné swapy, swapy týkajúce sa akcií, swapy týkajúce
sa akciových indexov a podobné dohody), poistnú zmluvu alebo anuitnú
zmluvu, alebo akýkoľvek podiel (vrátane futures alebo forwardovej zmluvy,
alebo opcie) na cennom papieri, podiel na osobnej obchodnej spoločnosti,
komodite, swape, poistnej zmluve alebo anuitnej zmluve. Pojem „finančné
aktívum“ nezahŕňa nedlhový, priamy podiel na reálnom majetku.

8.

Pojem „špecifikovaná poisťovacia spoločnosť“ označuje akýkoľvek subjekt,
ktorý je poisťovacou spoločnosťou (alebo holdingovou spoločnosťou
poisťovacej spoločnosti), ktorá vystavuje poistnú zmluvu s odkupnou hodnotou
alebo anuitnú zmluvu alebo je v súvislosti s týmito zmluvami povinná vyplácať
platby.

Neoznamujúca finančná inštitúcia
1.

SK

Pojem „neoznamujúca finančná inštitúcia“ označuje akúkoľvek finančnú
inštitúciu, ktorá je:
a)

vládnym subjektom, medzinárodnou organizáciou alebo centrálnou
bankou, pokiaľ nejde o platbu, ktorá je odvodená od záväzku, ktorý
vznikol v súvislosti s určitým typom komerčnej finančnej činnosti, do
ktorej sa zapája špecifikovaná poisťovacia spoločnosť, inštitúcia správy
a úschovy finančných aktív alebo vkladová inštitúcia;

b)

dôchodkovým fondom so širokou účasťou; dôchodkovým fondom
s úzkou účasťou; dôchodkovým fondom vládneho subjektu,
medzinárodnou organizáciou alebo centrálnou bankou alebo
kvalifikovaným emitentom kreditných kariet;

c)

akýmkoľvek iným subjektom, v súvislosti s ktorým existuje nízke riziko,
že sa použije na daňové úniky, má v podstate podobné charakteristické
znaky ako ktorýkoľvek zo subjektov stanovených v pododdiele B bode 1
písm. a) a b) a je zahrnutý do zoznamu neoznamujúcich finančných
inštitúcií uvedených v článku 8 ods. 7 tejto smernice, a to za
predpokladu, že status takéhoto subjektu ako neoznamujúcej finančnej
inštitúcie nemarí účely tejto smernice;

d)

vyňatým nástrojom kolektívneho investovania alebo

e)

zvereneckým fondom, pokiaľ je správca zvereneckého fondu
oznamujúcou finančnou inštitúciou a v súvislosti so všetkými účtami
zvereneckého fondu podliehajúcimi oznamovaniu podáva správy
o všetkých informáciách, o ktorých sa majú podľa oddielu I podávať.

15

SK

2.

Pojem „vládny subjekt“ znamená vládu členského štátu alebo inej jurisdikcie,
akéhokoľvek podradeného politického útvaru členského štátu alebo inej
jurisdikcie (ktorý, aby sa predišlo pochybnostiam, zahŕňa štát, provinciu, okres
alebo samosprávu), alebo akúkoľvek agentúru či pomocnú organizáciu, ktorá je
v úplnom vlastníctve členského štátu alebo inej jurisdikcie, alebo jedného
či viacerých z uvedených subjektov (každý je „vládny subjekt“). Táto kategória
pozostáva z neoddeliteľných častí, ovládaných subjektov a podradených
politických útvarov členského štátu alebo inej jurisdikcie.
a)

Pojem „neoddeliteľná časť“ členského štátu alebo inej jurisdikcie
znamená akúkoľvek osobu, organizáciu, agentúru, úrad, fond, pomocnú
organizáciu alebo iný orgán bez ohľadu na to, ako je označený, ktorý
predstavuje riadiaci orgán členského štátu alebo inej jurisdikcie. Čisté
príjmy riadiaceho orgánu sa musia pripísať na jeho vlastný účet alebo na
iné účty členského štátu alebo inej jurisdikcie, pričom zo žiadnej časti
príjmov nemá prospech žiadna súkromná osoba. Neoddeliteľná časť
nezahŕňa žiadneho jednotlivca, ktorý je panovníkom, úradníkom alebo
správcom konajúcim súkromne alebo osobne.

b)

Pojem „ovládaný subjekt“ znamená subjekt, ktorý je oddelený od
členského štátu alebo inej jurisdikcie, pokiaľ ide o formu, alebo inak
predstavuje samostatný právny subjekt, a to za predpokladu, že:

c)

SK

i)

subjekt je úplne vlastnený alebo ovládaný jedným alebo viacerými
vládnymi subjektmi priamo alebo prostredníctvom jedného alebo
viacerých ovládaných subjektov;

ii)

čisté príjmy subjektu sa pripisujú na jeho vlastný účet alebo na účty
jedného alebo viacerých vládnych subjektov, pričom zo žiadnej
časti jeho príjmov nemá prospech žiadna súkromná osoba, a

iii)

v prípade zrušenia sa aktíva subjektu zverujú jednému alebo
viacerým vládnym subjektom.

Z príjmu nemajú prospech súkromné osoby, ak sú takéto osoby
zamýšľanými príjemcami vládneho programu a činnosti programu sa
v súvislosti so spoločným blahom vykonávajú pre širokú verejnosť alebo
sa týkajú správy určitej etapy vlády. Bez ohľadu na uvedené sa však za
príjem plynúci v prospech súkromných osôb považuje taký príjem,
z ktorého majú prospech súkromné osoby, ak je odvodený od používania
vládneho subjektu na vykonávanie komerčnej podnikateľskej činnosti,
ako je napríklad komerčné bankovníctvo, ktorá poskytuje finančné
služby súkromným osobám.

3.

Pojem „medzinárodná organizácia“ označuje akúkoľvek medzinárodnú
organizáciu alebo jej úplne vlastnenú agentúru či pomocnú organizáciu. Táto
kategória zahŕňa akúkoľvek medzivládnu organizáciu (vrátane nadnárodnej
organizácie): i) ktorá pozostáva primárne z vlád; ii) má s členským štátom
dohodu o ústredí alebo v podstate podobnú dohodu a iii) z jej príjmu nemajú
prospech súkromné osoby.

4.

Pojem „centrálna banka“ označuje inštitúciu, ktorá je na základe zákona alebo
povolenia vlády hlavným orgánom, iným ako samotná vláda členského štátu,
ktorý emituje nástroje, ktoré majú obiehať ako mena. Takáto inštitúcia môže
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zahŕňať pomocnú organizáciu, ktorá je oddelená od vlády členského štátu, a to
bez ohľadu na to, či ju členský štát vlastní úplne alebo čiastočne.
5.

6.

SK

Pojem „dôchodkový fond so širokou účasťou“ označuje fond zriadený na
poskytovanie dôchodkových dávok, dávok v invalidite alebo pozostalostných
dávok, alebo akejkoľvek ich kombinácie, ktoré sú určené príjemcom, ktorí sú
súčasnými alebo bývalými zamestnancami (alebo osobami určenými takýmito
zamestnancami) jedného alebo viacerých zamestnávateľov, ako odplata za
poskytnuté služby, a to za predpokladu, že fond:
a)

nemá jedného príjemcu s právom na viac než 5 % percent aktív fondu;

b)

podlieha vládnej regulácii a poskytuje informácie daňovým úradom a

c)

spĺňa aspoň jednu z týchto požiadaviek:
i)

fond je vo všeobecnosti oslobodený od dane z príjmu
z kapitálového majetku alebo je zdaňovanie takéhoto príjmu
odložené alebo sa zdaňuje zníženou sadzbou, a to z dôvodu jeho
statusu ako plánu dôchodkového alebo penzijného zabezpečenia;

ii)

fond získava aspoň 50 % svojich celkových príspevkov [okrem
presunov aktív z iných plánov stanovených v pododdiele B
bodoch 5 až 7 alebo z dôchodkových a penzijných účtov
stanovených v pododdiele C bode 17 písm. a)] od prispievajúcich
zamestnávateľov;

iii)

výplaty alebo výbery z fondu sú povolené len vtedy, ak nastanú
presne určené udalosti súvisiace s odchodom do dôchodku,
invaliditou alebo smrťou [okrem prevodu prostriedkov na iné fondy
dôchodkového zabezpečenia stanovené v pododdiele B
bodoch 5 až 7 alebo na dôchodkové a penzijné účty stanovené
v pododdiele C bode 17 písm. a)] alebo sa na výplaty alebo výbery,
ktoré sa uskutočnili pred takýmito presne určenými udalosťami,
uplatňujú sankcie, alebo

iv)

príspevky (okrem určitých povolených kompenzačných
príspevkov) zamestnancov do fondu sú obmedzené výškou
dosiahnutého príjmu zamestnanca alebo nemôžu presiahnuť ročne
sumu denominovanú v domácej mene každého členského štátu
zodpovedajúcu sume 50 000 USD, pričom sa uplatňujú pravidlá
zlučovania účtov a prepočtu mien uvedené v oddiele VII
pododdiele C.

Pojem „dôchodkový fond s úzkou účasťou“ označuje fond zriadený na
poskytovanie dôchodkových dávok, dávok v invalidite alebo pozostalostných
dávok, ktoré sú určené príjemcom, ktorí sú súčasnými alebo bývalými
zamestnancami (alebo osobami určenými takýmito zamestnancami) jedného
alebo viacerých zamestnávateľov, ako odplata za poskytnuté služby, a to za
predpokladu, že:
a)

fond má menej ako 50 účastníkov;

b)

do fondu prispieva jeden alebo viacero zamestnávateľov, ktorí nie sú
investičnými subjektmi ani pasívnymi nefinančnými subjektmi;
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príspevky zamestnanca a zamestnávateľa do fondu [iné ako presuny aktív
z dôchodkových a penzijných účtov stanovených v pododdiele C bode 17
písm. a)] sú obmedzené výškou dosiahnutého príjmu alebo
kompenzáciou zamestnanca;

d)

účastníci, ktorí nie sú rezidentmi členského štátu, v ktorom je fond
zriadený, nemajú nárok na viac ako 20 % aktív fondu a

e)

fond podlieha vládnej regulácii a poskytuje informácie daňovým úradom.

7.

Pojem „penzijný fond vládneho subjektu, medzinárodnej organizácie alebo
centrálnej banky“ označuje fond zriadený vládnym subjektom, medzinárodnou
organizáciou alebo centrálnou bankou s cieľom poskytovať dôchodkové dávky,
dávky v invalidite alebo pozostalostné dávky príjemcom alebo účastníkom,
ktorí sú súčasnými alebo bývalými zamestnancami (alebo osobami určenými
takýmito zamestnancami) alebo ktorí nie sú súčasnými ani bývalými
zamestnancami, ak dávky poskytované takýmto príjemcom alebo účastníkom
predstavujú odplatu za osobné služby poskytnuté vládnemu subjektu,
medzinárodnej organizácii alebo centrálnej banke.

8.

Pojem „kvalifikovaný emitent kreditných kariet“ označuje finančnú inštitúciu,
ktorá spĺňa tieto požiadavky:

9.

C.

c)

a)

Finančná inštitúcia je finančná inštitúcia výlučne z toho dôvodu, že je
emitentom kreditných kariet, ktorý prijíma vklady len vtedy, keď klient
v súvislosti s kartou uskutoční platbu nad rámec splatného zostatku
a tento preplatok sa nevracia bezodkladne klientovi, a

b)

od 1. januára 2016 alebo pred týmto dátumom finančná inštitúcia zavedie
politiky a postupy buď s cieľom zabrániť tomu, aby klient dosiahol
preplatok presahujúci sumu denominovanú v domácej mene každého
členského štátu zodpovedajúcu sume 50 000 USD, alebo s cieľom
zabezpečiť, že akýkoľvek preplatok klienta presahujúci uvedenú sumu sa
mu refunduje do 60 dní, pričom sa v každom prípade uplatňujú pravidlá
zlučovania účtov a prepočtu mien uvedené v oddiele VII pododdiele C.
Na tento účel sa preplatok klienta netýka kreditných zostatkov, pokiaľ
ide o poplatky, ktoré sú predmetom sporu, ale zahŕňa kreditné zostatky
vyplývajúce z vrátenia tovaru.

Pojem „vyňatý nástroj kolektívneho investovania“ znamená investičný subjekt,
ktorý je regulovaný ako nástroj kolektívneho investovania, za predpokladu, že
všetky podiely v nástroji kolektívneho investovania držia jednotlivci alebo
subjekty alebo sú držané prostredníctvom jednotlivcov alebo subjektov, ktoré
nie sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, okrem pasívnych nefinančných
subjektov s ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi
oznamovaniu.

Finančný účet
1.

Pojem „finančný účet“ označuje účet, ktorý vedie finančná inštitúcia, a zahŕňa
vkladový účet, správcovský účet a:
a)

SK

v prípade investičného subjektu, akýkoľvek majetkový alebo dlhový
podiel vo finančnej inštitúcii. Bez ohľadu na uvedené skutočnosti pojem
„finančný účet“ však nezahŕňa žiadny majetkový ani dlhový podiel
v subjekte, ktorý je investičným subjektom len preto, že: i) poskytuje
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investičné poradenstvo klientovi a koná v jeho mene alebo ii) spravuje
portfóliá pre klienta a koná v jeho mene na účely investovania, riadenia
alebo správy finančných aktív uložených na meno klienta v inej finančnej
inštitúcii, ako je takýto subjekt;
b)

v prípade finančnej inštitúcie, ktorá nebola stanovená v pododdiele C
bode 1 písm. a), akýkoľvek majetkový alebo dlhový podiel vo finančnej
inštitúcii, ak bola trieda podielov vytvorená s cieľom vyhnúť sa
oznamovaniu podľa oddielu I, a

c)

akákoľvek poistná zmluva s odkupnou hodnotou a akákoľvek anuitná
zmluva vystavená alebo vedená finančnou inštitúciou okrem
neinvestičnej, neprevoditeľnej, okamžite splatnej doživotnej renty, ktorá
sa vydáva fyzickej osobe a speňažuje dávku starobného alebo
invalidného dôchodku poskytovanú z účtu, ktorý je vylúčeným účtom.

Pojem „finančný účet“ nezahŕňa žiadny účet, ktorý je vylúčeným účtom.

SK

2.

Pojem „vkladový účet“ zahŕňa akýkoľvek obchodný, bežný, sporiaci,
termínovaný alebo záložný účet, alebo účet, ktorý je doložený vkladovým
listom, záložným listom, investičným certifikátom, dlhovým certifikátom alebo
iným podobným nástrojom vedeným finančnou inštitúciou v rámci bežného
podnikania v oblasti bankovníctva alebo podobného odvetvia. Vkladový účet
zahŕňa aj finančnú sumu v držbe poisťovne na základe zaručenej investičnej
zmluvy alebo podobnej dohody o vyplatení alebo pripísaní úroku z tejto sumy.

3.

Pojem „správcovský účet“ označuje účet (iný ako poistná zmluva alebo anuitná
zmluva), na ktorom sa nachádza jedno alebo viacero finančných aktív
v prospech inej osoby.

4.

Pojem „majetkový podiel“ znamená v prípade osobnej obchodnej spoločnosti,
ktorá je finančnou inštitúciou, buď podiel na imaní, alebo na zisku spoločnosti.
V prípade zvereneckého fondu, ktorý je finančnou inštitúciou, sa pod
majetkovým podielom rozumie podiel v držbe ktorejkoľvek osoby, ktorá sa
považuje za zriaďovateľa alebo oprávnenú osobu celého zvereneckého fondu
alebo jeho časti alebo za inú osobu vykonávajúcu najvyššiu faktickú kontrolou
nad zvereneckým fondom. Osoba podliehajúca oznamovaniu sa považuje za
oprávnenú osobu zvereneckého fondu, ak má takáto osoba podliehajúca
oznamovaniu nárok priamo alebo nepriamo (napríklad prostredníctvom
poverenca) na povinné vyplatenie zisku alebo ktorej môže byť priamo alebo
nepriamo dobrovoľne vyplatený zisk zo zvereneckého fondu.

5.

Pojem „poistná zmluva“ označuje zmluvu (inú ako anuitná zmluva), ktorou sa
jej vystavovateľ zaväzuje vyplatiť určitú finančnú sumu, ak dôjde k vzniku
určenej poistnej udalosti vrátane úmrtia, choroby, nehody, zodpovednosti za
škodu alebo škody na majetku.

6.

Pojem „anuitná zmluva“ označuje zmluvu, ktorou sa jej vystavovateľ zaväzuje
vyplácať platby počas určitého časového obdobia definovaného vcelku alebo
sčasti na základe predpokladanej dĺžky života jednej alebo viacerých fyzických
osôb. Tento výraz zároveň zahŕňa zmluvu, ktorá sa považuje za anuitnú
zmluvu v súlade so zákonmi, právnymi predpismi alebo praxou uplatňovanou
v členskom štáte alebo inej jurisdikcii, v ktorej bola táto zmluva vystavená,
a ktorou sa jej vystavovateľ zaväzuje vyplácať platby počas obdobia
niekoľkých rokov.
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7.

Pojem „poistná zmluva s odkupnou hodnotou“ označuje poistnú zmluvu
(inú ako zaisťovacia zmluva uzavretá medzi dvoma poisťovňami), ktorá má
odkupnú hodnotu.

8.

Pojem „odkupná hodnota“ označuje vyššiu z uvedených súm: i) sumu, na ktorú
má poistník nárok pri odstúpení od poistnej zmluvy alebo pri jej ukončení (bez
odpočítania prípadného poplatku za odstúpenie alebo poistného úveru),
a ii) sumu, ktorú si poistník môže požičať podľa poistnej zmluvy alebo v
súvislosti s ňou. Bez ohľadu na uvedené skutočnosti pojem „odkupná hodnota“
nezahŕňa sumu, ktorú možno vyplatiť podľa poistnej zmluvy:

9.

SK

a)

len z dôvodu smrti jednotlivca poisteného v rámci zmluvy o životnom
poistení;

b)

ako dávku pri úraze alebo chorobe alebo inú dávku poskytujúcu
odškodnenie za ekonomickú stratu, ktorá vznikla pri poistnej udalosti,
proti ktorej bolo poistenie uzavreté;

c)

ako refundáciu už zaplateného poistného (zníženú o poisťovacie poplatky
bez ohľadu na to, či boli skutočne uložené) na základe poistnej zmluvy
(inej, ako je investičné životné poistenie alebo anuitná zmluva) z dôvodu
zrušenia alebo ukončenia zmluvy, zníženia poistného rizika počas
obdobia platnosti zmluvy alebo z dôvodu opravy účtovnej alebo
podobnej chyby týkajúcej sa poistného súvisiaceho s touto zmluvou;

d)

ako dividendu poistníka (inú ako dividenda pri ukončení zmluvy) za
predpokladu, že dividenda sa týka poistnej zmluvy, podľa ktorej sú
jediné dávky, ktoré sa môžu vyplatiť, stanovené v pododdiele C bode 8
písm. b), alebo

e)

ako vrátenie poistného zaplateného vopred alebo vkladu určeného na
zaplatenie poistného v súvislosti s poistnou zmluvou, v prípade ktorej sa
poistné platí aspoň raz ročne, ak suma poistného zaplateného vopred
alebo vkladu určeného na zaplatenie poistného nepresahuje nasledujúce
ročné poistné, ktoré sa má podľa zmluvy zaplatiť.

Pojem „existujúci účet“ označuje:
a)

finančný účet, ktorý
k 31. decembru 2015;

vedie

oznamujúca

finančná

inštitúcia

b)

akýkoľvek finančný účet držiteľa účtu bez ohľadu na dátum otvorenia
takéhoto finančného účtu, ak:
i)

má držiteľ účtu v oznamujúcej finančnej inštitúcii
(alebo v prepojenom subjekte v rámci toho istého členského štátu
ako oznamujúca finančná inštitúcia) aj finančný účet, ktorý
je existujúcim účtom podľa pododdielu C bodu 9 písm. a);

ii)

oznamujúca finančná inštitúcia (a prípadne prepojený subjekt v tom
istom členskom štáte ako oznamujúca finančná inštitúcia) považuje
obidva uvedené finančné účty a akékoľvek iné finančné účty
držiteľa účtu, ktoré sa považujú za existujúce účty podľa
písmena b), za jeden finančný účet na účely splnenia noriem
týkajúcich požiadaviek v oblasti vedomosti, ktoré sú uvedené
v oddiele VII pododdiele A, a na účely stanovenia zostatku na
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akýchkoľvek finančných účtoch alebo ich hodnoty pri uplatňovaní
akýchkoľvek prahových hodnôt týkajúcich sa účtu;
pokiaľ ide o finančný účet, ktorý podlieha postupom proti praniu
špinavých peňazí a poznávania svojich klientov, oznamujúca
finančná inštitúcia má povolené splniť takéto postupy proti praniu
špinavých peňazí a poznávania svojich klientov týkajúce sa
finančného účtu tým, že sa bude spoliehať na postupy proti praniu
špinavých peňazí a poznávania svojich klientov uskutočnené
v súvislosti s existujúcim účtom stanovené v pododdiele C bode 9
písm. a); a

iv)

otvorenie finančného účtu si nevyžaduje, aby držiteľ účtu
poskytoval nové, dodatočné alebo zmenené informácie o sebe ako
klientovi, okrem tých, ktoré sú určené na účely tejto smernice.

10.

Pojem „nový účet“ označuje finančný účet, ktorý vedie oznamujúca finančná
inštitúcia a ktorý sa otvoril 1. januára 2016 alebo neskôr, pokiaľ sa nepovažuje
za existujúci účet podľa pododdielu C bodu 9 písm. b).

11.

Pojem „existujúci účet fyzickej osoby“ označuje existujúci účet, ktorého
držiteľom je jeden alebo viac fyzických osôb.

12.

Pojem „nový účet fyzickej osoby“ označuje nový účet, ktorého držiteľom je
jeden alebo viac fyzických osôb.

13.

Pojem „existujúci účet subjektu“ označuje existujúci účet, ktorého držiteľom je
jeden alebo viac fyzických osôb.

14.

Pojem „účet s nižšou hodnotou“ označuje existujúci účet fyzickej osoby
s celkovým zostatkom alebo hodnotou, ktorá k 31. decembru 2015 nepresahuje
sumu denominovanú v domácej mene každého členského štátu zodpovedajúcu
sume 1 000 000 USD.

15.

Pojem „účet s vysokou hodnotou“ označuje existujúci účet fyzickej osoby
s celkovým zostatkom alebo hodnotou, ktorá k 31. decembru 2015 alebo
k 31. decembru ktoréhokoľvek nasledujúceho roka presahuje sumu
denominovanú v domácej mene každého členského štátu zodpovedajúcu sume
1 000 000 USD.

16.

Pojem „nový účet subjektu“ označuje nový účet, ktorého držiteľom je jeden
alebo viac subjektov.

17.

Pojem „vylúčený účet“ označuje ktorýkoľvek z týchto účtov:
a)

SK

iii)

dôchodkový alebo penzijný účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
i)

účet podlieha regulácii ako osobný dôchodkový účet alebo je
súčasťou registrovaného či regulovaného plánu dôchodkového
alebo penzijného zabezpečenia na poskytovanie dôchodkových
alebo penzijných dávok (vrátane dávok v invalidite alebo
pozostalostných dávok);

ii)

účet je daňovo zvýhodnený (t. j. príspevky platené na účet, ktoré by
za iných okolností podliehali dani, sú odpočítateľné alebo vyňaté
z hrubého príjmu držiteľa účtu alebo sú zdaňované zníženou
sadzbou, alebo je zdaňovanie príjmu z kapitálového majetku z účtu
odložené, alebo sa takýto príjem zdaňuje zníženou sadzbou);
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iii)

v súvislosti s účtom sa vyžaduje poskytovanie informácií daňovým
orgánom;

iv)

výbery sú podmienené dosiahnutím presne určeného veku odchodu
do dôchodku, invaliditou alebo smrťou, v opačnom prípade sa na
výbery uskutočnené pred takýmito presne určenými udalosťami
uplatňujú pokuty, a

v)

buď i) sú ročné príspevky obmedzené na sumu denominovanú
v domácej mene každého členského štátu zodpovedajúcu
sume 50 000 USD alebo menej, alebo ii) existuje maximálny limit
príspevkov na účet počas života vo výške sumy denominovanej v
domácej mene každého členského štátu zodpovedajúcej
sume 1 000 000 USD alebo menej, pričom sa v každom prípade
uplatňujú pravidlá zlučovania účtov a prepočtu mien uvedené
v oddiele VII pododdiele C.

Finančný účet, ktorý inak spĺňa požiadavku uvedenú v pododdiele C
bode 17 písm. a) časti v), nezlyhá v splnení takejto požiadavky len preto,
že na takýto finančný účet sa môžu prijať aktíva alebo finančné
prostriedky presunuté z jedného alebo viacerých finančných účtov, ktoré
spĺňajú požiadavky uvedené v pododdiele C bode 17 písm. a) alebo b)
alebo z jedného alebo viacerých fondov dôchodkového, alebo penzijného
zabezpečenia, ktoré spĺňajú požiadavky ktorejkoľvek časti pododdielu B
bodov 5, 6 a 7;
b)

účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
i)

podlieha regulácii ako investičný nástroj na iné účely, než je
dôchodok, a pravidelne sa s ním obchoduje na etablovanom trhu
s cennými papiermi, alebo účet podlieha regulácii ako sporiaci
nástroj na iné účely, než je dôchodok;

ii)

je daňovo zvýhodnený (t. j. príspevky platené na účet, ktoré by za
iných okolností podliehali dani, sú odpočítateľné alebo vyňaté
z hrubého príjmu držiteľa účtu alebo sú zdaňované zníženou
sadzbou, alebo je zdaňovanie príjmu z kapitálového majetku z účtu
odložené, alebo sa takýto príjem zdaňuje zníženou sadzbou);

iii)

výbery sú podmienené splnením špecifických kritérií súvisiacich
s účelom investičného alebo sporiaceho účtu (napríklad
poskytovanie dávok na vzdelanie alebo lekársku starostlivosť),
v opačnom prípade, ak sa takéto kritériá nesplnia, sa na
uskutočnené výbery uplatňujú sankcie, a

iv)

ročné príspevky sú obmedzené na sumu denominovanú v domácej
mene každého členského štátu zodpovedajúcu sume 50 000 USD
alebo menej, pričom sa uplatňujú pravidlá zlučovania účtov
a prepočtu mien uvedené v oddiele VII pododdiele C.

Finančný účet, ktorý inak spĺňa požiadavku uvedenú v pododdiele C
bode 17 písm. b) časti iv), nezlyhá v splnení takejto požiadavky len preto,
že na takýto finančný účet sa môžu prijať aktíva alebo finančné
prostriedky presunuté z jedného alebo viacerých finančných účtov, ktoré
spĺňajú požiadavky uvedené v pododdiele C bode 17 písm. a) alebo b)
alebo z jedného alebo viacerých fondov dôchodkového alebo penzijného
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zabezpečenia, ktoré spĺňajú požiadavky  uvedené v pododdiele B
bode 5, 6 a 7 .
c)

SK

zmluva o životnom poistení s obdobím poistného krytia, ktoré sa skončí
pred tým, ako poistený jednotlivec dosiahne vek 90 rokov, a to za
predpokladu, že zmluva spĺňa tieto požiadavky:
i)

pravidelné poistné, ktoré sa v priebehu času neznižuje, sa platí
aspoň raz ročne počas obdobia trvania zmluvy alebo pokiaľ
poistenec nedosiahne vek 90 rokov, podľa toho, ktoré obdobie je
kratšie;

ii)

zmluva nemá žiadnu kapitálovú hodnotu, ku ktorej môže mať
akákoľvek osoba prístup (výberom, úverom alebo inak) bez toho,
aby sa zmluva neukončila;

iii)

suma (okrem pozostalostnej dávky), ktorá sa má vyplatiť pri
zrušení alebo ukončení zmluvy, nemôže presiahnuť celkové poistné
zaplatené v prípade danej zmluvy znížené o sumu za úmrtnosť
a chorobnosť a poplatky týkajúce sa výdavkov (bez ohľadu na to, či
boli skutočne uložené) počas obdobia alebo období trvania zmluvy
a akékoľvek sumy vyplatené pred zrušením alebo ukončením
zmluvy a

iv)

zmluva nie je v držbe nadobúdateľa po prevode zmluvy za odplatu;

d)

účet, ktorý je vedený výlučne pozostalými osobami, ak dokumentácia
k takému účtu zahŕňa kópiu závetu alebo úmrtného listu zosnulého;

e)

účet zriadený v súvislosti s ktoroukoľvek z týchto skutočností:
i)

súdny príkaz alebo rozsudok súdu;

ii)

predaj, zámena alebo prenájom nehnuteľného alebo hnuteľného
majetku za predpokladu, že účet spĺňa tieto požiadavky:
–

účet je financovaný výhradne zálohovou platbou,
závdavkom, vkladom vo výške primeranej na zabezpečenie
záväzku, ktorý priamo súvisí s transakciou, alebo podobnou
platbou alebo je financovaný finančným aktívom, ktoré je
vložené na účet v súvislosti s predajom, zámenou alebo
prenájmom majetku,

–

účet je zriadený a používa sa výhradne na zabezpečenie
záväzku kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za majetok,
záväzku predávajúceho zaplatiť akékoľvek podmienené
záväzky alebo záväzku prenajímateľa alebo nájomcu zaplatiť
za akékoľvek škody týkajúce sa prenajatého majetku, ako sa
dohodlo v zmluve o prenájme,

–

aktíva účtu vrátane príjmu, ktorý na ňom vznikol, sa vyplatia
alebo iným spôsobom distribuujú v prospech kupujúceho,
predávajúceho, prenajímateľa alebo nájomcu (a to aj s cieľom
splniť záväzok takejto osoby), keď sa majetok predá, zamení
alebo odovzdá, alebo keď sa ukončí prenájom,

–

účet nie je maržovým ani podobným účtom zriadeným
v súvislosti s predajom alebo zámenou finančného aktíva a
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–

f)

g)

D.
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účet nesúvisí s účtom stanoveným v pododdiele C bode 17
písm. f);

iii)

povinnosť finančnej inštitúcie, ktorá spravuje úver zabezpečený
nehnuteľnosťou, odložiť časť platby výhradne na zabezpečenie
platieb daní alebo poistenia, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti,
v neskoršom čase;

iv)

povinnosť finančnej inštitúcie výhradne s cieľom zabezpečiť platbu
daní v neskoršom čase;

vkladový účet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
i)

účet existuje výhradne z toho dôvodu, že klient uskutoční platbu
nad rámec splatného zostatku, pokiaľ ide o kreditnú kartu alebo iný
revolvingový úverový nástroj, a preplatok sa nevracia bezodkladne
klientovi, a

ii)

finančná inštitúcia zavedie politiky a postupy buď s cieľom
zabrániť tomu, aby klient dosiahol preplatok presahujúci sumu
denominovanú v domácej mene každého členského štátu
zodpovedajúcu sume 50 000 USD, alebo s cieľom zabezpečiť, že
akýkoľvek preplatok klienta presahujúci uvedenú sumu sa mu
refunduje do 60 dní, pričom sa v každom prípade uplatňujú
pravidlá zlučovania účtov a prepočtu mien uvedené v oddiele VII
pododdiele C. Na tento účel sa preplatok klienta netýka kreditných
zostatkov, pokiaľ ide o poplatky, ktoré sú predmetom sporu, ale
zahŕňa kreditné zostatky vyplývajúce z vrátenia tovaru;

akýkoľvek iný účet, v súvislosti s ktorým existuje nízke riziko, že sa
použije na daňové úniky, má v podstate podobné charakteristické znaky
ako ktorýkoľvek z účtov stanovených v pododdiele C bode 17
písm. a) až f) a je zahrnutý do zoznamu vylúčených účtov uvedených v
článku 8 ods. 7, a to za predpokladu, že status takéhoto účtu ako
vylúčeného účtu nemarí účely tejto smernice.

Účet podliehajúci oznamovaniu
1.

Pojem „účet podliehajúci oznamovaniu“ označuje finančný účet, ktorý vedie
oznamujúca finančná inštitúcia členského štátu a ktorého držiteľom je jedna
alebo viacero osôb podliehajúcich oznamovaniu alebo pasívny nefinančný
subjekt s jednou alebo viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami
podliehajúcimi oznamovaniu, a to za predpokladu, že sa ako taký identifikoval
podľa postupov hĺbkového preverovania stanovených v oddieloch II až VII.

2.

Pojem „osoba podliehajúca oznamovaniu“ označuje inú osobu z členského
štátu ako: i) spoločnosť, s akciami ktorej sa pravidelne obchoduje na jednom
alebo viacerých etablovaných trhoch s cennými papiermi; ii) akákoľvek
spoločnosť, ktorá je prepojeným subjektom spoločnosti stanovenej
v bode i); iii) vládny subjekt; iv) medzinárodná organizácia; v) centrálna banka
alebo vi) finančná inštitúcia.

3.

Pojem „osoba z členského štátu“, pokiaľ ide o každý členský štát, označuje
fyzickú osobu alebo subjekt, ktorý je rezidentom ktoréhokoľvek iného
členského štátu podľa daňových  právnych predpisov  uvedeného iného
členského štátu, alebo pozostalosť zosnulého, ktorý bol rezidentom
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ktoréhokoľvek iného členského štátu. Na tento účel sa subjekt, akým je
napríklad osobná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným
alebo podobný právny subjekt, ktorý nemá rezidenciu na daňové účely,
považuje za rezidenta jurisdikcie, v ktorej sa nachádza miesto skutočného
vedenia.
4.

SK

Pojem „zúčastňujúca sa jurisdikcia“ v súvislosti s každým členským štátom
označuje:
a)

ktorýkoľvek iný členský štát;

b)

ktorúkoľvek inú jurisdikciu, i) s ktorou má dotknutý členský štát
uzavretú dohodu, podľa ktorej uvedená jurisdikcia bude poskytovať
informácie uvedené v oddiele I, a ii) ktorá je uvedená v zozname
uverejnenom daným členským štátom a oznámená Európskej komisii;

c)

ktorúkoľvek inú jurisdikciu, i) s ktorou má Únia uzavretú dohodu, podľa
ktorej uvedená jurisdikcia bude poskytovať informácie uvedené
v oddiele I, a ii) ktorá je identifikovaná v zozname uverejnenom
Európskou komisiou.

5.

Pojem „ovládajúce osoby“ označuje fyzické osoby, ktoré vykonávajú kontrolu
nad subjektom. V prípade zvereneckého fondu uvedený pojem znamená
zriaďovateľa (zriaďovateľov), správcu (správcov), poručníka (poručníkov)
(ak existujú), oprávnenú osobu (oprávnené osoby) alebo triedu (triedy)
príjemcov a akúkoľvek inú fyzickú osobu (fyzické osoby), ktoré vykonávajú
najvyššiu faktickú kontrolu nad zvereneckým fondom, a v prípade iného
právneho subjektu ako zverenecký fond takýto pojem znamená osoby
v rovnocenných alebo podobných pozíciách. Pojem „ovládajúce osoby“ sa
musí vykladať v súlade s odporúčaniami finančnej akčnej skupiny.

6.

Pojem „nefinančný subjekt“ označuje subjekt, ktorý nie je finančnou
inštitúciou.

7.

Pojem „pasívny nefinančný subjekt“ označuje akýkoľvek: i) nefinančný
subjekt, ktorý nie je aktívnym nefinančným subjektom, alebo ii) investičný
subjekt stanovený v pododdiele A bode 6 písm. b), ktorý nie je finančnou
inštitúciou zo zúčastňujúcej sa jurisdikcie.

8.

Pojem „aktívny nefinančný subjekt“ označuje akýkoľvek nefinančný subjekt,
ktorý spĺňa ktorékoľvek z týchto kritérií:
a)

menej ako 50 % hrubého príjmu nefinančného subjektu za
predchádzajúci kalendárny rok alebo iné primerané oznamovacie obdobie
je pasívnym príjmom a menej ako 50 % aktív, ktoré nefinančný subjekt
držal počas predchádzajúceho kalendárneho roku alebo iného
primeraného oznamovacieho obdobia, sú aktíva, ktoré produkujú pasívny
príjem alebo sa držia s cieľom produkovať pasívny príjem;

b)

s akciami nefinančného subjektu sa pravidelne obchoduje na
etablovanom trhu s cennými papiermi alebo nefinančný subjekt je
subjektom prepojeným so subjektom, s akciami ktorého sa pravidelne
obchoduje na etablovanom trhu s cennými papiermi;

c)

nefinančný subjekt je vládnym subjektom, medzinárodnou organizáciou,
centrálnou bankou alebo subjektom, ktorý je v úplnom vlastníctve
jedného z nich;
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d)

v podstate všetky činnosti nefinančného subjektu pozostávajú z držby
(úplnej alebo čiastočnej) nesplatených akcií jednej alebo viacerých
dcérskych spoločností alebo z financovania alebo poskytovania služieb
jednej alebo viacerým dcérskym spoločnostiam, ktoré obchodujú alebo sa
zapájajú do inej podnikateľskej činnosti, než je podnikateľská činnosť
finančnej inštitúcie, s výnimkou prípadu, keď sa subjekt nekvalifikuje pre
takéto postavenie, ak funguje (alebo vystupuje) ako investičný fond,
akým je napríklad fond súkromného kapitálu, fond rizikového kapitálu,
fond na účelové odkupy (leveraged buyout fund) alebo akýkoľvek
investičný nástroj, ktorého cieľom je nadobudnúť alebo financovať
spoločnosti a následne držať podiely v týchto spoločnostiach ako
kapitálové aktíva na investičné účely;

e)

nefinančný subjekt ešte nevykonáva podnikateľskú činnosť a v minulosti
nevykonával žiadnu činnosť, ale investuje kapitál do aktív s cieľom
vykonávať inú podnikateľskú činnosť, než je podnikateľská činnosť
finančnej inštitúcie, a to za predpokladu, že nefinančný subjekt sa
nekvalifikuje pre túto výnimku po dátume, ktorý je 24 mesiacov po
dátume prvotného zriadenia nefinančného subjektu;

f)

nefinančný subjekt nebol finančnou inštitúciou v posledných piatich
rokoch a je v procese likvidácie svojich aktív alebo sa reorganizuje s tým
úmyslom, že bude pokračovať v podnikateľskej činnosti alebo opätovne
začne podnikateľskú činnosť, ktorá je iná než podnikateľská činnosť
finančnej inštitúcie;

g)

nefinančný subjekt sa primárne zapája do transakcií financovania
a hedžovania s prepojenými subjektmi, ktoré nie sú finančnými
inštitúciami, alebo pre tieto prepojené subjekty, a neposkytuje služby
financovania ani hedžovania žiadnemu subjektu, ktorý nie je prepojeným
subjektom, za predpokladu, že skupina akýchkoľvek takýchto súvisiacich
subjektov sa primárne zapája do podnikateľskej činnosti, ktorá je iná než
podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie, alebo

h)

nefinančný subjekt spĺňa všetky tieto požiadavky:
i)

je zriadený a vykonáva činnosť vo svojom členskom štáte bydliska
alebo v inej jurisdikcii sídla výlučne na náboženské, charitatívne,
vedecké, umelecké, kultúrne, športové alebo vzdelávacie účely
alebo je zriadený a vykonáva činnosť vo svojom členskom štáte
bydliska alebo v inej jurisdikcii sídla a ide o profesijnú organizáciu,
obchodný spolok, obchodnú komoru, organizáciu práce,
poľnohospodársku alebo záhradnícku organizáciu, občiansky
spolok alebo organizáciu, ktoré vykonávajú činnosť výhradne na
podporu sociálneho blaha;

ii)

je oslobodený od dane z príjmov vo svojom členskom štáte alebo
v inej jurisdikcii sídla;

iii)

nemá žiadnych akcionárov ani členov, ktorí majú vlastnícky alebo
beneficiárny podiel na jeho príjmoch alebo majetku;

iv)

uplatniteľné právne predpisy členského štátu alebo inej jurisdikcie
sídla nefinančného subjektu alebo dokumenty nefinančného
subjektu zakladajúce spoločnosť neumožňujú, aby sa akýkoľvek

26

SK

príjem alebo majetok nefinančného subjektu distribuovali alebo
použili v prospech súkromnej osoby alebo necharitatívneho
subjektu, okrem prípadov, keď sa tak udeje v rámci výkonu
charitatívnych činností nefinančného subjektu alebo ako platba
primeranej protihodnoty za poskytnuté služby, alebo ako platba,
ktorá predstavuje spravodlivú trhovú hodnotu majetku, ktorý
nefinančný subjekt kúpil, a
v)

E.

SK

v uplatniteľných zákonoch členského štátu alebo inej jurisdikcie
sídla nefinančného subjektu alebo v dokumentoch nefinančného
subjektu zakladajúcich spoločnosť sa vyžaduje, aby sa pri
likvidácii alebo zrušení nefinančného subjektu všetky jeho aktíva
distribuovali vládnemu subjektu alebo inej neziskovej organizácii
alebo prešli na vládu členského štátu alebo inej jurisdikcie sídla
nefinančného subjektu alebo na jej akýkoľvek podradený politický
útvar.

Rôzne
1.

Pojem „držiteľ účtu“ označuje osobu, ktorú finančná inštitúcia, ktorá účet
vedie, uvádza alebo označuje ako držiteľa finančného účtu. Osoba, ktorá nie je
finančnou inštitúciou a ktorá drží finančný účet v prospech alebo v mene inej
osoby ako agent, správca, poverenec, osoba s podpisovým právom, investičný
poradca alebo sprostredkovateľ sa na účely tejto smernice nepovažuje za
osobu, ktorá je držiteľom účtu, a za držiteľa účtu sa považuje uvedená iná
osoba. V prípade poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluvy
je držiteľom účtu akákoľvek osoba, ktorá je oprávnená na prístup k vyplateniu
odkupnej hodnoty alebo na zmenu oprávnenej osoby z poistnej zmluvy. Ak
žiadna osoba nemá oprávnenie na prístup k vyplateniu odkupnej hodnoty ani
na zmenu oprávnenej osoby, držiteľom účtu je akákoľvek osoba uvedená v
zmluve ako vlastník a akákoľvek osoba, ktorá má podľa zmluvných
podmienok nárok na výplatu. Pri splatnosti poistnej zmluvy s odkupnou
hodnotou alebo anuitnej zmluvy sa každá osoba oprávnená na výplatu plnenia
na základe zmluvy považuje za držiteľa účtu.

2.

Pojem „postupy proti praniu špinavých peňazí a poznávania svojich klientov“
znamená postupy hĺbkového preverovania oznamujúcej finančnej inštitúcie
týkajúcej sa klienta podľa požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých
peňazí alebo podobných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na oznamujúcu
finančnú inštitúciu.

3.

Pojem „subjekt“ označuje právnickú osobu alebo právny subjekt, ako napríklad
spoločnosť, osobnú obchodnú spoločnosť, zverenecký fond alebo nadáciu.

4.

Subjekt je „subjektom prepojeným“ s iným subjektom, ak: i) ktorýkoľvek
subjekt ovláda druhý subjekt; ii) tieto dva subjekty sú pod spoločnou kontrolou
alebo iii) tieto dva subjekty sú investičnými subjektmi stanovenými
v pododdiele A bode 6 písm. b), majú spoločný manažment a takýto
manažment plní povinnosti hĺbkového preverovania takýchto investičných
subjektov. Na tento účel sa ovládaním rozumie priame alebo nepriame
vlastníctvo viac ako 50 % hlasovacích práv a podielu na danom subjekte.

5.

Pojem „DIČ“ označuje daňové identifikačné číslo (alebo jeho funkčný
ekvivalent, ak daňové identifikačné číslo neexistuje).
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6.

Pojem „písomné dôkazy“ zahŕňa čokoľvek z tohto:
a)

potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré vydal oprávnený vládny orgán
(napríklad vláda alebo jej úrad, alebo samospráva) členského štátu alebo
inej jurisdikcie, v súvislosti s ktorou príjemca tvrdí, že je jej rezidentom;

b)

pokiaľ ide o fyzickú osobu, akýkoľvek platný identifikačný doklad, ktorý
vydal oprávnený vládny orgán (napríklad vláda alebo jej agentúra, alebo
samospráva), v ktorom sa uvádza meno jednotlivca a ktorý sa obvykle
používa na identifikačné účely;

c)

pokiaľ ide o subjekt, akákoľvek úradná dokumentácia, ktorú vydal
oprávnený vládny orgán (napríklad vláda alebo jej úrad, alebo
samospráva), v ktorej sa uvádza názov subjektu a buď adresa sídla
v členskom štáte, alebo v inej jurisdikcii, v súvislosti s ktorou tvrdí, že je
jej rezidentom, alebo členský štát či iná jurisdikcia, v ktorej bol subjekt
zaregistrovaný alebo zriadený;

d)

akákoľvek auditovaná účtovná závierka, úverová správa vypracovaná
treťou stranou, podanie žiadosti o konkurz alebo správa regulátora trhu
s cennými papiermi.

Pokiaľ ide o existujúci účet subjektu, oznamujúce finančné inštitúcie môžu
v súvislosti s držiteľom účtu použiť ako písomné dôkazy akúkoľvek
klasifikáciu v záznamoch oznamujúcej finančnej inštitúcie, ktorá sa určila na
základe štandardizovaného kódovacieho systému priemyselných odvetví,
oznamujúca finančná inštitúcia ju zaznamenala v súlade s obvyklou
podnikateľskou praxou na účely postupov proti praniu špinavých peňazí
a poznávania svojich klientov alebo iných regulačných účelov (iných ako
daňové účely) a vykonala ju pred dátumom, ktorý sa použil na klasifikovanie
finančného účtu ako existujúceho účtu, za predpokladu, že oznamujúca
finančná inštitúcia nevie alebo nemá dôvod vedieť, že takáto klasifikácie je
nesprávna alebo nespoľahlivá. Pojem „štandardizovaný kódovací systém
odvetví“ znamená kódovací systém použitý na klasifikovanie prevádzok podľa
odvetví na iné ako daňové účely.

ODDIEL IX
ÚČINNÉ VYKONÁVANIE
Podľa článku 8 ods. 4 tejto smernice členské štáty musia mať zavedené pravidlá
a administratívne postupy, aby zabezpečili účinné vykonávanie a dodržiavanie uvedených
postupov týkajúcich sa oznamovania a hĺbkového preverovania vrátane:

SK

1.

pravidiel určených na to, aby sa akýmkoľvek finančným inštitúciám, osobám alebo
sprostredkovateľom zabránilo prijať postupy, ktorých účelom je vyhnúť sa postupom
týkajúcim sa oznamovania a hĺbkového preverovania;

2.

pravidiel, na základe ktorých sa od oznamujúcich finančných inštitúcií vyžaduje, aby
viedli záznamy o podniknutých krokoch a o akýchkoľvek dôkazoch, na ktoré sa
spoliehali pri vykonávaní uvedených postupov a primeraných opatrení na získanie
uvedených záznamov;

3.

administratívnych postupov na overenie toho, či oznamujúca finančná inštitúcia
dodržiava postupy týkajúce sa oznamovania a hĺbkového preverovania,
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administratívnych postupov uplatňovaných v súvislosti s oznamujúcou finančnou
inštitúciou, keď sa nahlásia nezdokumentované účty;
4.

administratívnych postupov na zabezpečenie toho, aby so subjektmi a účtami, ktoré
sa vo vnútroštátnom práve vymedzili ako neoznamujúce finančné inštitúcie
a vylúčené účty, bolo naďalej spojené len nízke riziko, že sa použijú na daňové
úniky, a

5.

ustanovení o účinnom vykonávaní s cieľom riešiť nedodržiavanie predpisov.
_____________
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PRÍLOHA II
DOPLNKOVÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA OZNAMOVANIA A HĹBKOVÉHO
PREVEROVANIA V PRÍPADE INFORMÁCIÍ O FINANČNÝCH ÚČTOCH
1.

ZMENA OKOLNOSTÍ

„Zmena okolností“ zahŕňa akúkoľvek zmenu, ktorá vedie k doplneniu informácií, ktoré sú
relevantné v súvislosti so statusom osoby alebo sú iným spôsobom v rozpore s jej statusom.
Okrem toho zmena okolností zahŕňa akúkoľvek zmenu alebo doplnenie informácií
v súvislosti s účtom držiteľa účtu (vrátane doplnenia, nahradenia alebo inej zmeny držiteľa
účtu) alebo akúkoľvek zmenu alebo doplnenie informácií v súvislosti s akýmkoľvek účtom,
ktorý je s uvedeným účtom spojený (pričom sa uplatňujú pravidlá zlučovania účtov stanovené
v prílohe I oddiele VII pododdiele C bodoch 1, 2 a 3), ak takáto zmena alebo doplnenie
informácií majú vplyv na status držiteľa účtu.
Ak sa oznamujúca finančná inštitúcia spoliehala na adresu bydliska stanovenú v prílohe I
oddiele III pododdiele B bode 1 a dôjde k zmene okolností, na základe ktorých oznamujúca
finančná inštitúcia zistí alebo má dôvod domnievať sa, že pôvodné písomné dôkazy (alebo iná
rovnocenná dokumentácia) sú nesprávne alebo nespoľahlivé, oznamujúca finančná inštitúcia
musí najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho roka alebo iného primeraného
oznamovacieho obdobia alebo do 90 kalendárnych dní po oznámení alebo zistení takejto
zmeny okolnosti, podľa toho, čo nastane neskôr, získať čestné vyhlásenie a nové písomné
dôkazy, aby mohla určiť rezidenciu (rezidencie) držiteľa účtu na daňové účely.
Ak oznamujúca finančná inštitúcia nemôže získať čestné vyhlásenie a písomné dôkazy do
takého dátumu, musí uplatniť postup vyhľadávania v elektronických záznamoch stanovený
v prílohe I oddiele III pododdiele B bodoch 2 až 6.
2.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE V PRÍPADE NOVÝCH ÚČTOV SUBJEKTOV

Pokiaľ ide o nové účty subjektov, na účely stanovenia toho, či je osoba ovládajúca pasívny
nefinančný subjekt osobou podliehajúcou oznamovaniu, sa oznamujúca finančná inštitúcia
môže spoliehať len na čestné vyhlásenie od držiteľa účtu alebo ovládajúcej osoby.
3.

REZIDENCIA FINANČNEJ INŠTITÚCIE

Finančná inštitúcia je „rezidentom“ členského štátu, ak podlieha jurisdikcii takéhoto
členského štátu (t. j. členský štát dokáže oznamovanie zo strany finančnej inštitúcie vynútiť).
Vo všeobecnosti platí, že ak je na daňové účely finančná inštitúcia rezidentom členského
štátu, podlieha jurisdikcii takého členského štátu, a teda je finančnou inštitúciou z členského
štátu. V prípade zvereneckého fondu, ktorý je finančnou inštitúciou (bez ohľadu na to, či je na
daňové účely rezidentom členského štátu), sa zverenecký fond považuje za podliehajúci
jurisdikcii členského štátu, ak je jeden alebo viacerí z jeho správcov rezidentom takéhoto
členského štátu, okrem prípadov, keď zverenecký fond oznamuje všetky informácie, ktoré sa
v súvislosti s účtami podliehajúcimi oznamovaniu vedenými zvereneckým fondom majú
podľa tejto smernice oznamovať inému členskému štátu, pretože je na daňové účely
rezidentom takéhoto iného členského štátu. Avšak ak finančná inštitúcia (okrem zvereneckého
fondu) nemá rezidenciu na daňové účely (napr. z dôvodu, že sa považuje za fiškálne
transparentnú, alebo má sídlo v jurisdikcii, v ktorej nie je daň z príjmov), považuje sa za
podliehajúcu jurisdikcii členského štátu, a teda je finančnou inštitúciou z členského štátu, ak:
a)

SK

je zaregistrovaná podľa právnych predpisov daného členského štátu;
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b)

jej miesto vedenia (vrátane skutočného vedenia) je v členskom štáte alebo

c)

podlieha finančnému dohľadu v členskom štáte.

Ak je finančná inštitúcia (okrem zvereneckého fondu) rezidentom dvoch alebo viacerých
členských štátov, takáto finančná inštitúcia bude podliehať povinnostiam týkajúcim sa
oznamovania a hĺbkového preverovania toho členského štátu, v ktorom vedie finančný účet
(finančné účty).
4.

VEDENIE ÚČTU

Vo všeobecnosti sa ráta s tým, že účet vedie finančná inštitúcia v týchto prípadoch:
a)

v prípade správcovského účtu finančná inštitúcia, ktorá vykonáva správu aktív na
účte (vrátane finančnej inštitúcie, ktorá drží aktíva v mene makléra pre držiteľa účtu
v takejto inštitúcii);

b)

v prípade vkladového účtu finančná inštitúcia, ktorá je v súvislosti s účtom povinná
uskutočňovať platby (s výnimkou agenta finančnej inštitúcie bez ohľadu na to, či je
takýto agent finančnou inštitúciou);

c)

v prípade akéhokoľvek majetkového alebo dlhového podielu vo finančnej inštitúcii,
ktorý predstavuje finančný účet, je vedený touto finančnou inštitúciou;

d)

v prípade poistnej zmluvy s odkupnou hodnotou alebo anuitnej zmluva finančná
inštitúcia, ktorá je v súvislosti s účtom povinná uskutočňovať platby.

5.

ZVERENECKÉ FONDY, KTORÉ SÚ PASÍVNYMI NEFINANČNÝMI SUBJEKTMI

Subjekt, akým je napríklad osobná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným
alebo podobný právny subjekt, ktorý nemá rezidenciu na daňové účely podľa prílohy I
oddielu VIII pododdielu D bodu 3, sa považuje za rezidenta v jurisdikcii, v ktorej sa nachádza
miesto jeho skutočného vedenia. Na tieto účely sa právnická osoba alebo právny subjekt
považujú za „podobné“ osobnej obchodnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením
obmedzeným, ak sa nepovažujú za zdaniteľnú jednotku v členskom štáte podľa daňových
zákonov takéhoto členského štátu. Avšak s cieľom zabrániť dvojitému oznamovania
(vzhľadom na široký rozsah pojmu „ovládajúce osoby“ v prípade zvereneckých fondov),
zverenecký fond, ktorý je pasívnym nefinančným subjektom, sa nesmie považovať za
podobný právny subjekt.
6.

ADRESA SÍDLA SUBJEKTU

Jednou z požiadaviek stanovených v prílohe I oddiele VIII pododdiele E bode 6 písm. c) je to,
že pokiaľ ide o subjekt, úradná dokumentácia zahŕňa buď adresu sídla subjektu v členskom
štáte alebo v inej jurisdikcii, v súvislosti s ktorou tvrdí, že je jej rezident, alebo členský štát
alebo inú jurisdikciu, v ktorej bol subjekt zaregistrovaný alebo zriadený. Adresa sídla
subjektu je obvykle miesto, kde sa nachádza miesto skutočného vedenia. Adresa finančnej
inštitúcie, v ktorej si subjekt vedie účet, poštová schránka alebo adresa používaná len na
poštové účely nie je adresou sídla subjektu, pokiaľ nie je takáto adresa jedinou adresou, ktorú
subjekt používa, a uvádza sa ako registrovaná adresa subjektu v organizačných dokumentoch
subjektu. Okrem toho adresa, ktorá sa poskytne na základe pokynu, aby sa všetky poštové
zásielky podržali na tejto adrese, nie je adresou sídla subjektu.
_____________
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 (EÚ) 2016/881 článok 1 bod 9
a príloha (prispôsobené)
PRÍLOHA III
PRAVIDLÁ PRE SKUPINY NADNÁRODNÝCH PODNIKOV TÝKAJÚCE SA
PODÁVANIA SPRÁV

ODDIEL I
VYMEDZENÉ POJMY

SK

1.

Pojem „skupina“ označuje súbor podnikov prepojených prostredníctvom vlastníctva
alebo kontroly takým spôsobom, že má buď povinnosť pripravovať konsolidovanú
účtovnú závierku na účely finančného výkazníctva podľa platných účtovných zásad,
alebo by túto povinnosť mal v prípade, ak by sa s majetkovým podielom
v ktoromkoľvek z daných podnikov obchodovalo na verejnej burze cenných
papierov.

2.

Pojem „podnik“ označuje akúkoľvek formu podnikania vykonávanú ktoroukoľvek
z osôb uvedených v článku 3 bode 11 písm. b), c) a d).

3.

Pojem „skupina nadnárodných podnikov“ označuje každú skupinu, ktorá zahŕňa dva
alebo viac podnikov s daňovou rezidenciou v rôznych jurisdikciách alebo ktorá
zahŕňa podnik, ktorý je na daňové účely rezidentom jednej jurisdikcie a podlieha
dani v súvislosti s činnosťou vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne
v inej jurisdikcii, a ktorá nie je vylúčenou skupinou nadnárodných podnikov.

4.

Pojem „vylúčená skupina nadnárodných podnikov“ označuje, pokiaľ ide
o ktorýkoľvek finančný rok skupiny, takú skupinu, ktorá má počas finančného roka,
ktorý bezprostredne predchádza oznamovanému finančnému roku, podľa
konsolidovanej účtovnej závierky za takýto predchádzajúci finančný rok celkový
konsolidovaný výnos skupiny nižší než 750 000 000 EUR alebo nižší než suma
v miestnej mene približne zodpovedajúca sume 750 000 000 EUR k januáru 2015.

5.

Pojem „základný subjekt“ označuje:
a)

akúkoľvek samostatnú obchodnú jednotku skupiny nadnárodných podnikov,
ktorá je zahrnutá v konsolidovanej účtovnej závierke danej skupiny
nadnárodných podnikov na účely finančného výkazníctva alebo ktorá by do nej
bola zahrnutá v prípade, ak by sa s majetkovým podielom v takejto obchodnej
jednotke skupiny nadnárodných podnikov obchodovalo na verejnej burze
cenných papierov;

b)

akúkoľvek takúto obchodnú jednotku, ktorá nie je zahrnutá v konsolidovanej
účtovnej závierke danej skupiny nadnárodných podnikov výlučne z dôvodu
veľkosti alebo významnosti;

c)

akúkoľvek stálu prevádzkareň ktorejkoľvek samostatnej obchodnej jednotky
skupiny nadnárodných podnikov  podľa písmena  a) alebo b) za
predpokladu, že obchodná jednotka vypracúva za takúto stálu prevádzkareň
individuálnu účtovnú závierku na účely finančného alebo daňového
výkazníctva, na regulačné účely alebo na účely vnútornej kontroly riadenia.
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6.

Pojem „oznamujúci subjekt“ označuje základný subjekt, ktorý je v mene skupiny
nadnárodných podnikov povinný podávať správu podľa jednotlivých krajín v súlade
s požiadavkami uvedenými v článku 10 ods. 3 v jurisdikcii svojej daňovej rezidencie.
Oznamujúci subjekt môže byť hlavný materský subjekt, náhradný materský subjekt
alebo ktorýkoľvek subjekt opísaný v oddiele II ods. 1.

7.

Pojem „hlavný materský subjekt“ označuje základný subjekt skupiny nadnárodných
podnikov, ktorý spĺňa tieto kritériá:
a)

priamo alebo nepriamo vlastní taký dostatočný podiel v jednom alebo vo
viacerých ďalších základných subjektoch takejto skupiny nadnárodných
podnikov, že má podľa účtovných zásad všeobecne uplatňovaných v jurisdikcii
jeho daňovej rezidencie povinnosť pripravovať konsolidovanú účtovnú
závierku alebo by túto povinnosť mal, ak by sa s jeho majetkovým podielom
obchodovalo na verejnej burze cenných papierov v jurisdikcii jeho daňovej
rezidencie;

b)

neexistuje žiadny iný základný subjekt takejto skupiny nadnárodných
podnikov, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní podiel opísaný v písmene a)
v prvom uvedenom základnom subjekte.

8.

Pojem „náhradný materský subjekt“ označuje jeden základný subjekt skupiny
nadnárodných podnikov, ktorý bol takouto skupinou určený, aby ako jediný zástupca
hlavného materského subjektu podával správu podľa jednotlivých krajín v jurisdikcii
svojej daňovej rezidencie v mene takejto skupiny nadnárodných podnikov, ak je
splnená jedna alebo viacero podmienok stanovených v oddiele II bode 1 prvom
pododseku písm. b).

9.

Pojem „finančný rok“ označuje ročné účtovné obdobie, za ktoré hlavný materský
subjekt skupiny nadnárodných podnikov pripravuje svoju účtovnú závierku.

10.

Pojem „oznamovaný finančný rok“ označuje finančný rok, ktorého finančné
a prevádzkové výsledky sú odzrkadlené v správe podľa jednotlivých krajín uvedenej
v článku 10 ods. 3.

11.

Pojem „dohoda príslušných kompetentných orgánov“ označuje dohodu, ktorá je
uzatvorená medzi oprávnenými zástupcami členského štátu EÚ a jurisdikcií mimo
Únie, ktoré sú zmluvnými stranami medzinárodnej dohody, a v ktorej sa vyžaduje
automatická výmena správ podľa jednotlivých krajín medzi jurisdikciami zmluvných
strán.

12.

Pojem „medzinárodná dohoda“ označuje Multilaterálny dohovor o vzájomnej
administratívnej pomoci v daňových otázkach, akýkoľvek dvojstranný alebo
mnohostranný daňový dohovor alebo akúkoľvek dohodu o výmene daňových
informácií, ktorej zmluvnou stranou je členský štát, pričom svojimi ustanoveniami
vytvára právny základ na výmenu daňových informácií medzi jurisdikciami vrátane
automatickej výmeny takýchto informácií.

13.

Pojem „konsolidovaná účtovná závierka“ označuje účtovnú závierku skupiny
nadnárodných podnikov, v ktorej sa prezentuje majetok, záväzky, výnosy, náklady
a peňažné toky hlavného materského subjektu a základných subjektov tak, ako keby
zodpovedali jedinému hospodárskemu subjektu.

14.

Pojem „systémové zlyhanie“ v súvislosti s určitou jurisdikciou označuje buď to, že
jurisdikcia má s členským štátom uzavretú platnú dohodu príslušných
kompetentných orgánov, avšak automatickú výmenu pozastavila (z iných dôvodov,
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ako sú dôvody v súlade s podmienkami danej dohody), alebo že jurisdikcia iným
spôsobom opakovane členskému štátu automaticky neposkytovala správy podľa
jednotlivých krajín, ktoré má k dispozícii a ktoré sa týkajú skupín nadnárodných
podnikov so základnými subjektmi v danom členskom štáte.

ODDIEL II
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA OZNAMOVANIA
1.

Základný subjekt, ktorý je rezidentom v členskom štáte a nie je hlavným materským
subjektom skupiny nadnárodných podnikov, podáva správu podľa jednotlivých
krajín za oznamovaný finančný rok skupiny nadnárodných podnikov, ktorej je
súčasťou, ak sú splnené tieto kritériá:
a)

subjekt je rezidentom na daňové účely v niektorom členskom štáte;

b)

platí jedna z týchto podmienok:
i)

hlavný materský subjekt skupiny nadnárodných podnikov nie je povinný
podávať správu podľa jednotlivých krajín v jurisdikcii svojej daňovej
rezidencie;

ii)

jurisdikcia, v ktorej je hlavný materský subjekt rezidentom na daňové
účely, má platnú medzinárodnú dohodu, ktorej zmluvnou stranou je daný
členský štát, avšak v lehote stanovenej v článku 10 ods. 1 na podávanie
správy podľa jednotlivých krajín za oznamovaný finančný rok nemá
platnú dohodu príslušných kompetentných orgánov, ktorej zmluvnou
stranou je daný členský štát;

iii)

došlo k systémovému zlyhaniu jurisdikcie daňovej rezidencie hlavného
materského subjektu, ktoré príslušný členský štát oznámil základnému
subjektu, ktorý je v tomto členskom štáte rezidentom na daňové účely.

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť hlavného materského subjektu uvedená
v článku 10 ods. 1 alebo jeho náhradného materského subjektu podať prvú správu
podľa jednotlivých krajín za finančný rok skupiny nadnárodných podnikov
začínajúci sa 1. januára 2016 alebo neskôr, môže členský štát rozhodnúť, že táto
povinnosť pre základné subjekty stanovené v bode 1 tohto oddielu sa bude
vzťahovať na správy podľa jednotlivých krajín za oznamované finančné roky
začínajúce sa 1. januára 2017 alebo neskôr.
Základný subjekt, ktorý je rezidentom v členskom štáte podľa vymedzenia
uvedeného v prvom odseku tohto bodu, požiada svoj hlavný materský subjekt, aby
mu poskytol všetky informácie potrebné na to, aby mohol splniť svoje povinnosti
spočívajúce v podaní správy podľa jednotlivých krajín v súlade s článkom 10 ods. 3.
Ak napriek tomu uvedený základný subjekt nezískal ani nenadobudol všetky
požadované informácie na podanie správy týkajúcej sa danej skupiny nadnárodných
podnikov, tento základný subjekt podá správu podľa jednotlivých krajín obsahujúcu
všetky informácie, ktorými disponuje a ktoré získal alebo nadobudol, a informuje
členský štát, v ktorom je rezidentom, že hlavný materský subjekt odmietol
sprístupniť potrebné informácie. Týmto nie je dotknuté právo príslušného členského
štátu uplatniť sankcie ustanovené v jeho vnútroštátnych právnych predpisoch, pričom
tento členský štát informuje všetky členské štáty o tomto odmietnutí.
Ak existuje viac než jeden základný subjekt tej istej skupiny nadnárodných
podnikov, ktorý je rezidentom na daňové účely v Únii, a ak je splnená jedna alebo
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viac podmienok stanovených v prvom pododseku písmene b), skupina nadnárodných
podnikov môže poveriť jeden z takýchto základných subjektov, aby podal správu
podľa jednotlivých krajín v súlade s požiadavkami článku 10 ods. 3 za akýkoľvek
oznamovaný finančný rok v lehote uvedenej v článku 10 ods. 1 a aby danému
členskému štátu oznámil, že týmto podaním má byť splnená požiadavka na
podávanie správ za základné subjekty takejto skupiny nadnárodných podnikov, ktoré
sú rezidentmi na daňové účely v Únii. Uvedený členský štát v súlade s článkom 10
ods. 2 oznámi obsah prijatej správy podľa jednotlivých krajín všetkým ostatným
členským štátom, v ktorých je jeden alebo viac základných subjektov danej skupiny
nadnárodných podnikov, na základe informácií v správe podľa jednotlivých krajín
buď rezidentom na daňové účely, alebo podlieha dani v súvislosti s činnosťou
vykonávanou prostredníctvom stálej prevádzkarne.
Ak základný subjekt nemôže získať ani nadobudnúť všetky informácie požadované
na podanie správy podľa jednotlivých krajín v súlade s článkom 10 ods. 3, potom
takýto základný subjekt nie je oprávnený na to, aby bol v súlade so štvrtým
pododsekom tohto bodu určený za oznamujúci subjekt skupiny nadnárodných
podnikov. Týmto pravidlom nie je dotknutá povinnosť základného subjektu
informovať členský štát, v ktorom je rezidentom, že hlavný materský subjekt
odmietol sprístupniť potrebné informácie.
2.

3.
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Odchylne od bodu 1, ak je splnená jedna alebo viacero podmienok stanovených
v bode 1 prvom pododseku písm. b), subjekt opísaný v bode 1 nemá povinnosť
podávať správu podľa jednotlivých krajín za žiadny oznamovaný finančný rok, ak
skupina nadnárodných podnikov, ktorej je základný subjekt súčasťou, sprístupnila
správu podľa jednotlivých krajín v súlade s článkom 10 ods. 3 za takýto finančný rok
prostredníctvom náhradného materského subjektu, ktorý túto správu podľa
jednotlivých krajín podá daňovému orgánu jurisdikcie svojej daňovej rezidencie v
lehote uvedenej v článku 10 ods. 1 a ktorý, ak je náhradný materský subjekt
daňovým rezidentom v jurisdikcii mimo Únie, spĺňa tieto podmienky:
a)

jurisdikcia daňovej rezidencie náhradného materského subjektu vyžaduje
podávanie správ podľa jednotlivých krajín v súlade s požiadavkami článku 10
ods. 3;

b)

jurisdikcia daňovej rezidencie náhradného materského subjektu má platnú
dohodu príslušných kompetentných orgánov, ktorej zmluvnou stranou je daný
členský štát, v lehote stanovenej v článku 10 ods. 1 na podanie správy podľa
jednotlivých krajín za daný oznamovaný finančný rok;

c)

jurisdikcia daňovej rezidencie náhradného materského subjektu danému
členskému štátu neoznámila systémové zlyhanie;

d)

jurisdikcii daňovej rezidencie náhradného materského subjektu základný
subjekt, ktorý je jej rezidentom na daňové účely, najneskôr v posledný deň
oznamovaného finančného roka takejto skupiny nadnárodných podnikov
oznámil, že je náhradným materským subjektom;

e)

daný členský štát dostal oznámenie v súlade s bodom 4.

Členské štáty musia vyžadovať od každého základného subjektu skupiny
nadnárodných podnikov, ktorý je v danom členom štáte rezidentom na daňové účely,
aby tomuto členskému štátu oznámil, či je hlavným materským subjektom alebo
náhradným materským subjektom, alebo základným subjektom určeným podľa
bodu 1, a to najneskôr v posledný deň oznamovaného finančného roka takejto
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skupiny nadnárodných podnikov. Členské štáty môžu predĺžiť uvedenú lehotu na
posledný deň určený na podanie daňového priznania tohto základného subjektu za
predchádzajúci finančný rok.

SK

4.

V prípade, že základný subjekt skupiny nadnárodných podnikov, ktorý je v danom
členskom štáte rezidentom na daňové účely, nie je hlavným materským subjektom
ani náhradným materským subjektom, ani základným subjektom určeným podľa
bodu 1, členské štáty musia od neho vyžadovať, aby príslušnému členskému štátu
oznámil identitu a daňovú rezidenciu oznamujúceho subjektu, a to najneskôr
v posledný deň oznamovaného finančného roka takejto skupiny nadnárodných
podnikov. Členské štáty môžu predĺžiť uvedenú lehotu na posledný deň určený na
podanie daňového priznania tohto základného subjektu za predchádzajúci finančný
rok.

5.

V správe podľa jednotlivých krajín sa zaznamenajú meny jednotlivých súm v nej
uvedených.
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ODDIEL III
SPRÁVA PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN
Α.

Vzor správy podľa jednotlivých krajín
Tabuľka 1.

Prehľad rozdelenia výnosov, daní a ekonomických činností podľa daňovej jurisdikcie
Názov skupiny nadnárodných podnikov:
Predmetný finančný rok:
Použitá mena:

Daňová
jurisdikcia

Výnosy
Neprepojen
á strana

SK

Prepojená
strana

Spolu

Zisk
(strata)
pred
zdanením

Uhradená
daň z
príjmov (na
hotovostnom
základe)
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Splatná daň
z príjmov –
bežný rok

Zapísané
základné
imanie

Nerozdelen
ý zisk

Počet
Hmotný
zamestnanc majetok iný
ov
ako
peňažné
prostriedky
a peňažné
ekvivalenty
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Tabuľka 2.

Zoznam všetkých základných subjektov skupiny nadnárodných podnikov zahrnutých do každého súhrnu podľa daňovej jurisdikcie
Názov skupiny nadnárodných podnikov:
Predmetný finančný rok:

Daňová
jurisdik
cia

Základn
é
subjekty
, ktoré
sú
rezident
mi v
daňovej
jurisdik
cii

Daňová
jurisdikci
a
zriadenia
alebo
registrácie
, ak sa líši
od
daňovej
jurisdikci
e
rezidencie

Hlavná ekonomická činnosť (činnosti)
Výskum
a vývoj

Držba
alebo
správa
duševné
ho
vlastníct
va

Nákup
alebo
obstaráv
anie

Výroba
alebo
produkcia

Predaj,
marketi
ng alebo
distribú
cia

Správne
,
riadiace
alebo
podporn
é služby

Poskyto
vanie
služieb
neprepo
jeným
stranám

Financova
nie v
rámci
skupiny

Regulov
ané
finančné
služby

Poisteni
e

Držba
akcií
alebo
iných
nástrojo
v
vlastnéh
o
imania

Nevyvíja
činnosť

Iné1

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1

SK

V tabuľke s názvom Doplňujúce informácie spresnite povahu činnosti základného subjektu.
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Tabuľka 3.

Doplňujúce informácie

Názov skupiny nadnárodných podnikov:
Predmetný finančný rok:
Uveďte akékoľvek ďalšie stručné informácie alebo vysvetlenie, ktoré považujete za potrebné,
resp. ktoré by uľahčili pochopenie povinných informácií uvedených v správe podľa
jednotlivých krajín.
B.

Všeobecné pokyny na vyplnenie správy podľa jednotlivých krajín

1.

Účel

Tento vzor sa používa na vykazovanie rozdelenia výnosov, daní a ekonomických činností
skupiny nadnárodných podnikov podľa jednotlivých daňových jurisdikcií.
2.

Pobočky a stále prevádzkarne

Údaje týkajúce sa stálej prevádzkarne sa vykazujú s odkazom na daňovú jurisdikciu, v ktorej
sa nachádza, a nie s odkazom na daňovú jurisdikciu rezidencie obchodnej jednotky, ktorej je
stála prevádzkareň súčasťou. Oznamovanie v daňovej jurisdikcii rezidencie týkajúce sa
obchodnej jednotky, ktorej je stála prevádzkareň súčasťou, neobsahuje finančné údaje
týkajúce sa stálej prevádzkarne.
3.

Obdobie, na ktoré sa vzťahuje vzor na každoročné oznamovanie

Vzor sa vzťahuje na finančný rok oznamujúceho nadnárodného podniku. Pokiaľ ide
o základné subjekty, vzor má podľa uváženia oznamujúceho nadnárodného podniku
odzrkadľovať konzistentným spôsobom buď:
a)

informácie za finančný rok príslušných základných subjektov, ktorý sa končí
v rovnaký deň ako finančný rok oznamujúceho nadnárodného podniku alebo ktorý sa
končí v období 12 mesiacov predchádzajúcich tomuto dňu, alebo

b)

informácie týkajúce sa všetkých príslušných základných subjektov oznamované
za finančný rok oznamujúceho nadnárodného podniku.

4.

Zdroj údajov

Oznamujúci nadnárodný podnik použije pri vypĺňaní vzoru každý rok konzistentne tie isté
zdroje údajov ako v predchádzajúcom roku. Oznamujúci nadnárodný podnik si môže vybrať,
či použije údaje zo svojich konsolidovaných balíkov výkazov, z individuálnej účtovnej
závierky subjektu vyplývajúcej zo zákona, z finančných výkazov na regulačné účely alebo z
interných podnikateľských výkazov. Vo vzore nie je nutné zosúladiť vykazovanie výnosov,
ziskov a daní s konsolidovanou účtovnou závierkou. Ak sa ako základ vykazovania použije
účtovná závierka vyplývajúca zo zákona, všetky sumy sa prevedú do uvedenej funkčnej meny
oznamujúceho nadnárodného podniku s použitím priemerného výmenného kurzu na daný rok,
ktorý sa uvádza v oddiele vzoru s názvom Doplňujúce informácie. Nie je však potrebné
vykonať žiadne úpravy, pokiaľ ide o rozdielne účtovné zásady uplatňované v jednotlivých
daňových jurisdikciách.
Oznamujúci nadnárodný podnik uvedie v oddiele vzoru s názvom Doplňujúce informácie
stručný opis zdrojov, ktoré použil pri príprave vzoru. Ak dôjde k zmene zdroja použitých
údajov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, oznamujúci nadnárodný podnik vysvetlí
dôvody tejto zmeny a jej dôsledky v oddiele vzoru s názvom Doplňujúce informácie.
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C.

Osobitné pokyny na vyplnenie správy podľa jednotlivých krajín

1.

Prehľad rozdelenia výnosov, daní a ekonomických činností podľa daňovej jurisdikcie
(tabuľka 1)

1.1.

Daňová jurisdikcia

V prvom stĺpci vzoru oznamujúci nadnárodný podnik vymenuje všetky daňové jurisdikcie,
ktorých sú základné subjekty skupiny nadnárodných podnikov rezidentmi na daňové účely.
Daňová jurisdikcia je vymedzená ako štátna, ako aj neštátna jurisdikcia, ktorá má finančnú
autonómiu. Samostatný riadok sa uvedie pre všetky základné subjekty v danej skupine
nadnárodných podnikov, ktoré oznamujúci nadnárodný podnik nepovažuje za rezidentov na
daňové účely v žiadnej daňovej jurisdikcii. Ak je základný subjekt rezidentom vo viac než
jednej daňovej jurisdikcii, na stanovenie daňovej jurisdikcie rezidencie sa uplatní rozhodné
pravidlo uplatniteľnej daňovej zmluvy. Ak neexistuje žiadna uplatniteľná daňová zmluva,
tento základný subjekt sa oznamuje v daňovej jurisdikcii, v ktorej sa nachádza miesto jeho
skutočného vedenia. Miesto skutočného vedenia sa určí v súlade s medzinárodne
dohodnutými normami.
1.2.

Výnosy

V troch stĺpcoch vzoru pod nadpisom „Výnosy“ oznamujúci nadnárodný podnik oznamuje
tieto informácie:
a)

súčet výnosov všetkých základných subjektov skupiny nadnárodných podnikov
v príslušnej daňovej jurisdikcii pochádzajúcich z transakcií s prepojenými podnikmi;

b)

súčet výnosov všetkých základných subjektov skupiny nadnárodných podnikov
v príslušnej daňovej jurisdikcii pochádzajúcich z transakcií s nezávislými stranami;

c)

súčty uvedené v písmenách a) a b) spolu.

Výnosy zahŕňajú výnosy pochádzajúce z predaja zásob a nehnuteľností, zo služieb,
licenčných poplatkov, úrokov, prémií, ako aj iné sumy. Výnosy nezahŕňajú platby prijaté od
iných základných subjektov, ktoré sa v daňovej jurisdikcii platcu považujú za dividendy.
1.3.

Zisk (strata) pred zdanením

V piatom stĺpci vzoru oznamujúci nadnárodný podnik oznamuje súčet ziskov (strát) pred
zdanením všetkých základných subjektov, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnej
daňovej jurisdikcii. Zisk (strata) pred zdanením zahŕňa všetky mimoriadne výnosové
a nákladové položky.
1.4.

Uhradená daň z príjmov (na hotovostnom základe)

V šiestom stĺpci vzoru oznamujúci nadnárodný podnik oznamuje celkovú sumu dane
z príjmov, ktorú v príslušnom finančnom roku skutočne zaplatili všetky základné subjekty,
ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnej daňovej jurisdikcii. Uhradené dane zahŕňajú
dane, ktoré základný subjekt vo forme platby odviedol daňovej jurisdikcii rezidencie
a všetkým ostatným daňovým jurisdikciám. Uhradené dane zahŕňajú zrážkové dane, ktoré
zaplatili iné subjekty (prepojené a nezávislé podniky) v súvislosti s platbami základnému
subjektu. To znamená, že ak spoločnosť A, ktorá je rezidentom v daňovej jurisdikcii A, má
výnosy vo forme úrokov v daňovej jurisdikcii B, daň zrazenú v daňovej jurisdikcii B
oznamuje spoločnosť A.
1.5.

Splatná daň z príjmov (bežný rok)

V siedmom stĺpci vzoru oznamujúci nadnárodný podnik oznamuje súčet vzniknutých bežných
daňových výdavkov vo vykazovanom roku vymeraných zo zdaniteľných ziskov alebo strát
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všetkých základných subjektov, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnej daňovej
jurisdikcii. Bežné daňové výdavky odrážajú len operácie v danom bežnom roku a nesmú
zahŕňať odložené dane ani rezervy na neisté daňové záväzky.
1.6.

Zapísané základné imanie

V ôsmom stĺpci vzoru oznamujúci nadnárodný podnik oznamuje súčet zapísaného základného
imania všetkých základných subjektov, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnej
daňovej jurisdikcii. Vo vzťahu k stálym prevádzkarniam oznamuje zapísané základné imanie
ten právny subjekt, ktorému stála prevádzkareň patrí, pokiaľ nie je na regulačné účely
definovaná kapitálová požiadavka v daňovej jurisdikcii stálej prevádzkarne.
1.7.

Nerozdelený zisk

V deviatom stĺpci vzoru oznamujúci nadnárodný podnik oznamuje súčet celkových
nerozdelených ziskov všetkých základných subjektov, ktoré sú rezidentmi na daňové účely
v príslušnej daňovej jurisdikcii ku koncu daného roka. Pokiaľ ide o stále prevádzkarne,
nerozdelený zisk oznamuje ten právny subjekt, ktorému stála prevádzkareň patrí.
1.8.

Počet zamestnancov

V desiatom stĺpci vzoru oznamujúci nadnárodný podnik oznamuje celkový počet
zamestnancov – na báze ekvivalentu plného pracovného času– všetkých základných
subjektov, ktoré sú rezidentmi na daňové účely v príslušnej daňovej jurisdikcii. Počet
zamestnancov sa môže uviesť ako počet ku koncu roka na báze priemerných úrovní
zamestnanosti za daný rok alebo na akejkoľvek inej báze, ktorá sa uplatňuje konzistentne v
jednotlivých daňových jurisdikciách a v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na tento účel
možno nezávislých zmluvných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na bežných prevádzkových
činnostiach základného subjektu, vykazovať ako zamestnancov. Primerané zaokrúhľovanie
alebo primeraný odhad počtu zamestnancov sú prípustné za predpokladu, že takéto
zaokrúhľovanie alebo odhad podstatným spôsobom nenarúša pomerné zastúpenie
zamestnancov v rôznych daňových jurisdikciách. Uplatňujú sa konzistentné prístupy, a to
v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ako aj medzi subjektmi.
1.9.

Hmotný majetok iný ako peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

V jedenástom stĺpci vzoru oznamujúci nadnárodný podnik oznamuje súčet čistých účtovných
hodnôt hmotného majetku všetkých základných subjektov, ktoré sú rezidentmi na daňové
účely v príslušnej daňovej jurisdikcii. Pokiaľ ide o stále prevádzkarne, majetok sa vykazuje s
odkazom na daňovú jurisdikciu, v ktorej sa stála prevádzkareň nachádza. Hmotný majetok na
tento účel nezahŕňa peňažné prostriedky ani peňažné ekvivalenty, nehmotný majetok ani
finančné aktíva.
2.

Zoznam všetkých základných subjektov skupiny nadnárodných podnikov zahrnutých
do každého súhrnu podľa daňovej jurisdikcie (tabuľka 2)

2.1.

Základné subjekty, ktoré sú rezidentmi v daňovej jurisdikcii

Oznamujúci nadnárodný podnik uvedie – podľa daňovej jurisdikcie a názvu právneho
subjektu – všetky základné subjekty skupiny nadnárodných podnikov, ktoré sú rezidentmi na
daňové účely v príslušnej daňovej jurisdikcii. Ako sa však v súvislosti so stálymi
prevádzkarňami uvádza v bode 2 všeobecných pokynov, stála prevádzkareň sa uvedie
s odkazom na daňovú jurisdikciu, v ktorej sa nachádza. Právny subjekt, ktorému stála
prevádzkareň patrí, sa zaznamená.
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2.2.

Daňová jurisdikcia zriadenia alebo registrácie, ak sa líši od daňovej jurisdikcie
rezidencie

Oznamujúci nadnárodný podnik uvedie názov daňovej jurisdikcie, podľa zákonov ktorej je
základný subjekt skupiny nadnárodných podnikov zriadený alebo zaregistrovaný, ak sa líši od
daňovej jurisdikcie rezidencie.
2.3.

Hlavná ekonomická činnosť (činnosti)

Oznamujúci nadnárodný podnik určí charakter hlavnej(-ých) ekonomickej(-ých)
činnosti(-í), ktorú(-é) vykonáva základný subjekt v príslušnej daňovej jurisdikcii, a to
zaškrtnutím jedného alebo viacerých príslušných políčok.
_____________
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 (EÚ) 2018/822 článok 1 bod 8
a príloha (prispôsobené)
PRÍLOHA IV
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
Časť I. Test hlavného účelu
Všeobecné charakteristické znaky podľa kategórie A a osobitné charakteristické znaky podľa
kategórie B a podľa kategórie C ods. 1 písm. b) bodu i), písm. c) a písm. d) sa môžu
zohľadniť, len ak vyhovejú „testu hlavného účelu“.
Charakteristický znak vyhovie uvedenému testu, ak je možné stanoviť, že hlavným alebo
jedným z hlavných účelov, ktoré so zreteľom na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti
môže daná osoba ako výsledok opatrenia odôvodnene očakávať, je získanie daňového
zvýhodnenia.
V súvislosti s charakteristickým znakom kategórie C ods. 1 nemôže byť splnenie podmienok
stanovených v kategórii C ods. 1 písm. b) bode i), písm. c) alebo písm. d) samo osebe
dôvodom na vyvodenie záveru, že opatrenie vyhovuje testu hlavného účelu.
Časť II. Kategórie charakteristických znakov
A.

Všeobecné charakteristické znaky prepojené s testom hlavného účelu
1.

Opatrenie, v prípade ktorého sa príslušný daňovník alebo účastník v rámci
daného opatrenia zaväzuje dodržiavať podmienku zachovania dôvernosti, čo si
môže vyžadovať, aby nezverejňoval iným sprostredkovateľom alebo daňovým
orgánom spôsob, akým sa daným opatrením môže zabezpečiť daňové
zvýhodnenie.

2.

Opatrenie, v prípade ktorého má sprostredkovateľ nárok na odmenu (alebo
úrok, náhradu za finančné náklady a iné poplatky) za opatrenie, a táto odmena
je určená:

3.
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a)

podľa výšky daňového zvýhodnenia plynúceho z daného opatrenia alebo

b)

podľa toho, či z daného opatrenia skutočne plynie daňové zvýhodnenie.
To by zahŕňalo povinnosť sprostredkovateľa vrátiť celú odmenu, resp. jej
časť, keď sa nedosiahne celé zamýšľané daňové zvýhodnenie plynúce
z opatrenia alebo sa dosiahne len jeho časť.

Opatrenie, ktoré obsahuje podstatne štandardizovanú dokumentáciu a/alebo
štruktúru a je k dispozícii viac ako jednému príslušnému daňovníkovi bez toho,
aby ho bolo potrebné podstatne prispôsobiť na implementáciu.

Osobitné charakteristické znaky prepojené s testom hlavného prínosu
1.

Opatrenie, na základe ktorého účastník opatrenia vykoná vykonštruované
kroky, ktoré spočívajú v získaní stratovej spoločnosti, prerušení hlavnej
činnosti takejto spoločnosti a využívaní jej strát na zníženie svojej daňovej
povinnosti, a to aj prostredníctvom presunu strát do inej jurisdikcie alebo
zrýchlenia využívania týchto strát.

2.

Opatrenie, ktorého účinkom sa príjem mení na kapitál, dary alebo iné kategórie
výnosu, ktoré sú zdanené nižšou sadzbou alebo sú od dane oslobodené.
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3.

C.

Osobitné charakteristické znaky súvisiace s cezhraničnými transakciami
1.

D.

Opatrenie, ktoré zahŕňa odpočítateľné cezhraničné platby medzi dvoma alebo
viacerými pridruženými podnikmi, keď nastane aspoň jedna z týchto
podmienok:
a)

príjemca nie je rezidentom na daňové účely v žiadnej daňovej jurisdikcii;

b)

aj keď je príjemca rezidentom na daňové účely v určitej jurisdikcii, táto
jurisdikcia:
i)

neukladá žiadnu daň z príjmov právnických osôb alebo ukladá daň
z príjmov právnických osôb s nulovou sadzbou alebo takmer
nulovou sadzbou; alebo

ii)

sa uvádza v zozname jurisdikcií tretích krajín, ktoré členské štáty
spoločne alebo v rámci OECD posúdili ako nespolupracujúce;

c)

v jurisdikcii, v ktorej je príjemca rezidentom na daňové účely, sa na
platbu vzťahuje úplné oslobodenie od dane;

d)

v jurisdikcii, v ktorej je príjemca rezidentom na daňové účely, sa na
platbu vzťahuje preferenčný daňový režim.

2.

Odpisy za tie isté aktíva sa uplatňujú vo viac ako jednej jurisdikcii.

3.

Zamedzenie dvojitého zdanenia v súvislosti s tou istou príjmovou alebo
kapitálovou položkou sa požiadalo vo viac než jednej jurisdikcii.

4.

Ide o opatrenie, ktoré zahŕňa prevody aktív, pričom existuje značný rozdiel
v sume, ktorá sa považuje za splatnú v súvislosti s týmito aktívami v týchto
dotknutých jurisdikciách.

Osobitné charakteristické znaky týkajúce sa automatickej výmeny informácií
a skutočného vlastníctva
1.
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Opatrenie, ktoré zahŕňa kruhové transakcie, ktorých výsledkom je spätný obeh
(round-tripping)
finančných
prostriedkov,
konkrétne
zapojením
sprostredkovateľských subjektov bez inej hlavnej obchodnej úlohy alebo
prostredníctvom transakcií, ktoré sa navzájom kompenzujú alebo rušia alebo
ktoré majú iné podobné vlastnosti.

Opatrenie, ktoré môže mať za účinok narušenie povinnosti oznamovania podľa
zákonov, ktorými sa vykonávajú právne predpisy Únie, alebo akékoľvek
rovnocenné dohody o automatickej výmene informácií o finančných účtoch
vrátane dohôd s tretími krajinami, alebo opatrenie, ktorým sa využíva
neexistencia takýchto právnych predpisov alebo dohôd. Takéto opatrenia
zahŕňajú aspoň:
a)

použitie účtu, produktu alebo investícií, ktoré nie sú finančným účtom,
alebo vytvárajú dojem, že ním nie sú, ale majú prvky, ktoré sú
podstatným spôsobom podobné prvkom finančného účtu;

b)

prevod finančných účtov alebo aktív do jurisdikcií alebo použitie
jurisdikcií, ktoré nie sú viazané automatickou výmenou informácií
o finančných účtoch so štátom rezidencie príslušného daňovníka;

c)

zmenu klasifikácie príjmu a kapitálu na produkty alebo platby, ktoré
nepodliehajú automatickej výmene informácií o finančných účtoch;
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d)

premenu alebo zmenu finančnej inštitúcie alebo finančného účtu alebo
ich aktív na finančnú inštitúciu alebo finančný účet alebo aktíva, ktoré
nie sú predmetom oznamovania v rámci automatickej výmeny informácií
o finančných účtoch;

e)

používanie právnických osôb, právnych usporiadaní alebo štruktúr,
ktorými sa eliminuje alebo ktoré vytvárajú dojem, že sa nimi eliminuje
oznamovanie jedného alebo viacerých majiteľov účtu alebo ovládajúcich
osôb v rámci automatickej výmeny informácií o finančných účtoch;

f)

opatrenia, ktorými sa narúšajú postupy hĺbkového preverovania alebo
využívajú slabé miesta v postupoch hĺbkového preverovania, ktoré
používajú finančné inštitúcie pri plnení svojich povinností oznamovať
informácie o finančných účtoch, vrátane využívania jurisdikcií
s nedostatočnými alebo so slabými režimami presadzovania právnych
predpisov zameraných proti praniu špinavých peňazí alebo
s nedostatočnými požiadavkami na transparentnosť právnických osôb
alebo právnych usporiadaní.

Opatrenie zahŕňajúce netransparentný reťazec právneho alebo skutočného
vlastníctva s použitím osôb, právnych mechanizmov alebo štruktúr:
a)

ktoré nevykonávajú podstatnú hospodársku činnosť podporovanú
primeraným počtom zamestnancov, zariadením, majetkom a priestormi; a

b)

ktoré sú zaregistrované, riadené, majú sídlo, sú kontrolované alebo
zriadené v akejkoľvek jurisdikcii inej ako v jurisdikcii, v ktorej má sídlo
jeden alebo viacerí koneční užívatelia výhod v súvislosti s aktívami
držanými takýmito osobami, právnymi mechanizmami alebo štruktúrami
a

c)

ak sa koneční užívatelia výhod v súvislosti s takýmito osobami, právnymi
usporiadaniami
alebo
štruktúrami,
ako
sa
vymedzujú
v smernici (EÚ) 2015/849, stali neidentifikovateľnými.

Osobitné charakteristické znaky týkajúce sa transferového oceňovania
1.

Opatrenie, ktoré zahŕňa používanie jednostranných pravidiel bezpečného
prístavu.

2.

Opatrenie zahŕňajúce prevod ťažko ohodnotiteľného nehmotného majetku.
Pojem ťažko ohodnotiteľný nehmotný majetok sa vzťahuje na nehmotný
majetok alebo práva na nehmotný majetok, v súvislosti s ktorými v čase ich
prevodu medzi pridruženými podnikmi:
a)

neexistujú žiadne spoľahlivé porovnateľné údaje a

b)

v čase, keď sa transakcia uzavrela, sú odhady budúcich peňažných tokov
alebo očakávané príjmy, ktoré sa majú získať z prevádzaného
nehmotného majetku, alebo predpoklady použité pri ohodnocovaní
nehmotného majetku veľmi neisté, a preto je v čase prevodu ťažké
predpovedať úroveň konečného prospechu, ktorý má vyplynúť
z nehmotného majetku.
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3.

Opatrenie zahŕňajúce cezhraničný presun funkcií a/alebo rizík a/alebo prevod
majetku v rámci skupiny, ak odhadované ročné zisky prevodcu alebo
prevodcov pred započítaním úrokov a daní (EBIT) počas trojročného obdobia
po presune alebo prevode predstavujú menej ako 50 % odhadovaných ročných
ziskov pred započítaním úrokov a daní (EBIT) takého prevodcu alebo
prevodcov v prípade, že by sa presun alebo prevod neuskutočnil.
_____________
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PRÍLOHA V
Časť A
Zrušené smernice so zoznamom neskorších zmien
(uvedené v článku 35)
Smernica Rady 2011/16/EÚ

(Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1)

Smernica Rady 2014/107/EÚ

(Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1)

Smernica Rady (EÚ) 2015/2376

(Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2015, s. 1)

Smernica Rady (EÚ) 2016/881

(Ú. v. EÚ L 146, 3.6.2016, s. 8)

Smernica Rady (EÚ) 2016/2258

(Ú. v. EÚ L 342, 16.12.2016, s. 1)

Smernica Rady (EÚ) 2018/822

(Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2018, s. 1)
Časť B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva
(uvedené v článku 35)
Smernica

Lehota na transpozíciu

Smernica 2011/16/EÚ

1. január 2013

Dátum uplatňovania

(1. január 2015, pokiaľ ide
o článok 8)
Smernica 2014/107/EÚ

31. december 2015

1. január 2016
(1 január 2017, pokiaľ ide o
Rakúsko)

Smernica (EÚ) 2015/2376

31. december 2016

1. január 2017

Smernica (EÚ) 2016/881

4. jún 2017

5. jún 2017

Smernica (EÚ) 2016/2258

31. december 2017

1. január 2018

Smernica (EÚ) 2018/822

31. december 2019

1. júl 2020

_____________
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PRÍLOHA VI
TABUĽKA ZHODY
Smernica 2011/16/EÚ

SK

Táto smernica

Články 1 až 7

Články 1 až 7

Článok 8 ods. 1, 2 a 3

Článok 8 ods. 1, 2 a 3

Článok 8 ods. 3a

Článok 8 ods. 4

Článok 8 ods. 6

Článok 8 ods. 5

Článok 8 ods. 7

Článok 8 ods. 6

Článok 8 ods. 7a

Článok 8 ods. 7

Článok 8 ods. 8

Článok 8 ods. 8

Článok 8a ods. 1

Článok 9 ods. 1

Článok 8a ods. 2

–

Článok 8a ods. 3

Článok 9 ods. 2

Článok 8a ods. 4

Článok 9 ods. 3

Článok 8a ods. 5

Článok 9 ods. 4

Článok 8a ods. 6

Článok 9 ods. 5

Článok 8a ods. 7

Článok 9 ods. 6

Článok 8a ods. 8

Článok 9 ods. 7

Článok 8a ods. 9

–

Článok 8a ods. 10

Článok 9 ods. 8

Článok 8aa

Článok 10

Článok 8ab

Článok 11

Článok 8b ods. 1

–

Článok 8b ods. 2

Článok 12

Článok 9

Článok 13
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Článok 10

Článok 14

Článok 11

Článok 15

Článok 12

Článok 16

Článok 13

Článok 17

Článok 14

Článok 18

Článok 15

Článok 19

Článok 16

Článok 20

Článok 17

Článok 21

Článok 18

Článok 22

Článok 19

Článok 23

Článok 20 ods. 1 až 4

Článok 24 ods. 1 až 4

Článok 20 ods. 5, prvý pododsek

Článok 24 ods. 5, prvý a druhý pododsek

Článok 20 ods. 5, druhý pododsek

Článok 24 ods. 5, tretí pododsek

Článok 20 ods. 5, tretí pododsek

Článok 24 ods. 5, štvrtý pododsek

Článok 20 ods. 6

Článok 24 ods. 6

Článok 21 ods. 1 až 4

Článok 25 ods. 1 až 4

Článok 21 ods. 5, prvý a druhý pododsek

Článok 25 ods. 5, prvý pododsek

Článok 21 ods. 5, tretí pododsek

Článok 25 ods. 5, druhý pododsek

Článok 21 ods. 5, štvrtý pododsek

Článok 25 ods. 5, tretí pododsek

Článok 21 ods. 6

Článok 25 ods. 6

Článok 22 ods. 1

Článok 26 ods. 1

Článok 22 ods. 1a

Článok 26 ods. 2

Článok 22 ods. 2

Článok 26 ods. 3

Článok 23

Článok 27

Článok 23a

Článok 28
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Článok 24

Článok 29

Článok 25 ods. 1

Článok 30 ods. 1

Článok 25 ods. 1a

Článok 30 ods. 2

Článok 25 ods. 2

Článok 30 ods. 3

Článok 25 ods. 3

Článok 30 ods. 4

Článok 25 ods. 4

Článok 30 ods. 5

Článok 25a

Článok 31

Článok 26

Článok 32

Článok 27

Článok 33

Článok 28

Článok 35

Článok 29

Článok 34

Článok 30

Článok 36

Článok 31

Článok 37

Prílohy I až IV

Prílohy I až IV

–

Príloha V

–

Príloha VI
_____________
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