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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (ďalej len 
smernica) bola schválená v roku 2003. Členské štáty začali vykonávať jej ustanovenia 1. júla 
2005. Cieľom smernice je umožniť členským štátom vyberať dane v súlade so svojimi 
právnymi predpismi za príjem z úspor v podobe výplaty úrokov od vlastníkov požitku 
takéhoto príjmu aj v prípade, že títo vlastníci sú fyzické osoby podliehajúce dani v členskom 
štáte, ktoré prijímajú tieto úroky z iného členského štátu.

Podľa článku 18 smernice má Komisia predkladať každé tri roky správu Rade o uplatňovaní 
tejto smernice a na základe týchto správ navrhovať Rade nevyhnutné zmeny a doplnenia 
smernice.

Vo svojej prvej správe, ktorá bola schválená 15. septembra 2008, Komisia uviedla, že je 
možné obchádzať smernicu využívaním sprostredkovateľských investičných spoločností 
(právnických osôb a právnych subjektov), na ktoré sa nevzťahuje súčasná platná definícia 
„vlastníka požitkov“ (pretože táto definícia sa vzťahuje iba na fyzické osoby) a ktoré na 
druhej strane nemajú povinnosť konať podľa smernice ako vyplácajúci zástupca. Smernicu 
možno rovnako obchádzať prispôsobením investičného portfólia tak, aby príjem pri súčasnom 
zachovaní výhod z obmedzenia rizika, flexibility a dohodnutej návratnosti investície 
rovnocennej s pohľadávkami ostal mimo formálneho vymedzenia pojmu úroky v rámci 
smernice.

Ciele návrhu Komisie a prehľad navrhovaných opatrení

Cieľom návrhu Komisie je rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice bez toho, aby sa zvýšila 
administratívne záťaž hospodárskych subjektov. Návrh má rovnako za cieľ navrhnúť zmeny 
a doplnenia s cieľom v čo najväčšej miere odstrániť medzery odhalené v správe Komisie 
a predchádzať deformáciám. 

Definícia „vlastníka požitkov“

Rozsah pôsobnosti smernice sa v súčasnosti nevzťahuje na právnické osoby a právne subjekty 
vo vlastníctve fyzických osôb, v dôsledku čoho fyzické osoby mohli obchádzať pravidlá 
smernice využívaním sprostredkovateľských právnických osôb a právnych subjektov. 
Komisia sa nazdáva, že rozšírenie definície „vlastníka požitkov“ na všetky sumy vyplatené 
právnickým osobám a právnym subjektom by bolo nevhodným a príliš ťažkopádnym 
riešením. Podľa názoru Komisie je účinnejšie požiadať vyplácajúcich zástupcov aby využívali 
informácie, ktoré už majú k dispozícii v rámci záväzkov boja proti praniu špinavých peňazí 
(smernice 2005/60/ES) – tzv. transparentný postup. Týmto spôsobom sa snaží zabezpečiť, aby 
všetky fyzické osoby, ktoré využívajú iných sprostredkovateľských zástupcov na získavanie 
výnosov zo svojich úspor, boli v skutočnosti zdaňované vo svojom členskom štáte bydliska.

Podľa návrhu by vyplácajúci zástupcovia so sídlom v EÚ uplatňovali transparentný postup na 
sumy vyplácané právnickým osobám a právnym subjektom so sídlom mimo EÚ, pri ktorých 
nie je zaručené príslušné zdaňovanie príjmu z úrokov vyplatených týmto právnickým osobám 
a právnym subjektom. Tieto právnické osoby a právne subjekty sú vymenované v prílohe I.

Adlib Express Watermark



PE419.959v01-00 4/5 PA\766363SK.doc

SK

Argumentom v prospech využívania pravidiel na boj proti praniu špinavých peňazí je, že sa 
zamedzí dodatočnému administratívnemu zaťaženiu. Odkazy na uvedenú smernicu sú však 
problematické, čiastočne z dôvodu terminologických odlišností, ktoré komplikujú výklad tejto 
smernice. Systém zberu údajov navrhnutý na predchádzanie praniu špinavých peňazí nie je 
sám o sebe vhodný na účely smernice, t. j. na predchádzanie daňovým únikom. Aby sa 
predišlo nejasnostiam, malo by sa využívanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí 
dôkladnejšie objasniť. 

„Vyplácajúci zástupca“ a „vyplácajúci zástupca po prijatí“ 

V článku 4 smernice Komisia navrhuje objasniť pojem „vyplácajúci zástupca“ a podľa jej 
návrhu zmeny a doplnenia by sa za „vyplácajúceho zástupcu po prijatí výplaty úrokov“ 
považoval akýkoľvek sprostredkovateľský subjekt. Ako prílohu III navrhuje pridať pozitívny 
zoznam všetkých právnických osôb a právnych subjektov považovaných za „vyplácajúcich 
zástupcov po prijatí výplaty úrokov“. Rozdelenie zodpovednosti medzi vyplácajúcimi 
zástupcami však ostáva nejasné v situáciách, keď viacero vyplácajúcich zástupcov koná ako 
sprostredkovatelia predtým, ako sa výnos z úspor dostane k vlastníkovi požitkov.

Definícia „výplaty úroku“

Komisia navrhuje zmeniť a doplniť článok 6 smernice, aby sa definícia „úroku“ vzťahovala 
nielen na príjem z úroku, ale aj na príjem, ktorý je v podstate rovnocenný príjmu z úroku 
a ktorý plynie z cenných papierov a môže byť investorom považovaný za rovnocenný 
pohľadávke, pretože ich vnútorné riziko je známe a je väčšie ako riziko pohľadávok (investor 
prijíma na konci lehoty splatnosti cenného papieru aspoň 95 % investovaného kapitálu). 
Účelom návrhu je v čo najväčšej miere uľahčiť investičnú aktivitu v tomto sektore, hraničná 
hodnota 95 % zaručeného kapitálu je v prípade cenných papierov oprávnená a vzniknuté 
ťažkosti sú primerané vzhľadom na výhody, ktoré z tejto zmeny plynú. 

Komisia tiež navrhuje rozšíriť rozsah platnosti smernice na požitky zo zmlúv o životnom 
poistení, ktoré sú priamo porovnateľné s podnikmi kolektívneho investovania, pretože ich 
skutočné pozitívne plnenie, z ktorého požitky plynú, je v plnom rozsahu prepojené s príjmom 
z pohľadávok alebo s rovnocenným príjmom podľa smernice a pretože neposkytujú žiadne 
významné krytie biometrických rizík (menej ako 5 %).  Rozšírenie definície takýchto 
produktov životného poistenia je prepojené s prípadmi daňových únikov, ktorým podľa 
Komisie uplatnením tejto zmeny možno predchádzať. Bolo by však lepšie, keby sa pri vývoji 
nových investičných produktov snahy zamerali na všeobecnejšie pravidlo v záujme 
predchádzania obchádzaniu smernice. Nájsť efektívny, no zároveň primeraný prostriedok na 
dosiahnutie tohto cieľa bude výzvou. 

Prechodné obdobie na výber zrážkovej dane

Belgicko, Rakúsko a Luxembursko využívajú prechodné obdobie v rámci platnej smernice, 
počas ktorého sú vyčlenené z automatického systému výmeny údajov a uplatňujú alternatívny 
systém zrážkovej dane. Komisia v tejto súvislosti nenavrhuje žiadne zmeny.

Rovnako nepredkladá žiadne návrhy v súvislosti s rozdelením daňových príjmov pri 
používaní zrážkovej dane.
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Zmeny a doplnenia Komisie týkajúce sa smernice sú nevyhnutné v záujme predchádzania 
daňovým únikom a vyjasnenia rozsahu pôsobnosti platnej smernice. Navrhované zmeny 
a doplnenia sú však miestami stále nejasné a potrebujú výklad. Spravodajkyňa v tomto štádiu 
nepredkladá žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu Komisie, pretože ho 
vzhľadom na súčasnú situáciu považuje za krok správnym smerom. 

ZÁVER

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.
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