


                   


                                              

                    
           
            




          



386

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 14. mája 2003 bola v Bra ti sla ve pod pí sa ná
Zmlu va me dzi Slo ven skou re pub li kou a Slo vin skou re pub li kou o za me dze ní dvo ji té ho zda ne nia a za brá ne ní da ňo vé -
mu úni ku v od bo re daní z príj mov a z ma jet ku.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky vy slo vi la sú hlas so zmlu vou uzne se ním č. 386 zo 4. júla 2003 a sú čas ne roz -
hod la, že ide o me dzi ná rod nú zmlu vu pod ¾a člán ku 7 ods. 5 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky, kto rá má pred nos� pred zá -
kon mi Slo ven skej re pub li ky. 

Pre zi dent Slo ven skej re pub li ky zmlu vu ra ti fi ko val 26. au gus ta 2003.

Zmlu va na do bud ne plat nos� 11. júla 2004 na zá kla de člán ku 29 ods. 2.

Dňom na do bud nu tia plat nos ti tej to zmlu vy sa skon čí me dzi Slo ven skou re pub li kou a Slo vin skou re pub li kou plat -
nos� Zmlu vy me dzi Čes ko slo ven skou so cia lis tic kou re pub li kou a So cia lis tic kou fe de ra tív nou re pub li kou Ju ho slá -
viou o za me dze ní dvo ji té ho zda ne nia v od bo re daní z príj mu a z ma jet ku pod pí sa nej v Pra he 2. no vem bra 1981 a jej
usta no ve nia sa pre sta nú vy ko ná va� od dá tu mu, keï sa za čne vy ko ná va� táto zmlu va v sú la de s usta no ve nia mi od se -
ku 2 (vy hláš ka č. 99/1983 Zb.).
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ZMLU VA

me dzi

Slo ven skou re pub li kou

a

Slo vin skou re pub li kou

o za me dze ní dvo ji té ho zda ne nia a za brá ne ní da ňo vé mu úni ku v od bo re daní
z príj mov a z ma jet ku 

Slo ven ská re pub li ka a Slo vin ská re pub li ka, že la júc si
uzav rie� zmlu vu o za me dze ní dvo ji té ho zda ne nia a za brá -
ne ní da ňo vé mu úni ku v od bo re daní z príj mov a z ma jet -
ku,

do hod li sa tak to:

Člá nok 1

Oso by, na kto ré sa zmlu va vz�a hu je

Táto zmlu va sa vz�a hu je na oso by, kto ré sú re zi den tmi 
jed né ho ale bo oboch zmluv ných štá tov.

Člá nok 2

Dane, na kto ré sa zmlu va vz�a hu je

1. Táto zmlu va sa vz�a hu je na dane z príj mov a z ma -
jet ku uk la da né v mene nie ktoré ho zmluv né ho štá tu
ale bo jeho niž ších správ nych út va rov, ale bo miest nych
or gá nov bez oh¾a du na spô sob ich vy be ra nia.

2. Za dane z príj mov a z ma jet ku sa po va žu jú všet ky
dane vy be ra né z cel ko vých príj mov, z cel ko vé ho ma jet -
ku ale bo z čas ti príj mov ale bo ma jet ku vrá ta ne daní zo
zis ku zo scu dze nia hnu te¾ né ho ale bo ne hnu te¾ né ho
ma jet ku, daní z cel ko vej čiast ky miezd ale bo pla tov vy -
plá ca ných pod nik mi, ako aj daní z prí rast ku ma jet ku.

 3. Sú čas né dane, na kto ré sa táto zmlu va vz�a hu je,
sú naj mä:
a) na Slo ven sku:

(i) daň z príj mov fy zic kých osôb,
(ii) daň z príj mov práv nic kých osôb,
(iii)  daň z ne hnu te¾ nos tí,

(ïa lej len „slo ven ská daň“),
b) v Slo vin sku:

(i) daň z príj mov fy zic kých osôb,
(ii) daň zo zis kov práv nic kých osôb,
(iii) daň z ma jet ku,

(ïa lej len „slo vin ská daň“).

4. Táto zmlu va sa vz�a hu je aj na všet ky dane rov na -
ké ho ale bo v pod sta te po dob né ho dru hu, kto ré sa budú 
uk la da� odo dňa pod pi su tej to zmlu vy po pri sú čas ných
da niach ale bo na mies to nich. Prí sluš né or gá ny zmluv -
ných štá tov si vzá jom ne ozná mia všet ky pod stat né

zme ny, kto ré sa usku toč ni li v ich da ňo vých práv nych
pred pi soch.

Člá nok 3

Vše obec né de fi ní cie

1. Na úče ly tej to zmlu vy, ak sú vis los� ne vy ža du je od -
liš ný vý klad,
a) vý raz „Slo ven sko“ ozna ču je Slo ven skú re pub li ku

a po u ži tý v ze me pis nom zmys le ozna ču je jej úze mie,
na kto rom Slo ven ská re pub li ka vy ko ná va svo je su -
ve rén ne prá va a ju ris dik ciu v sú la de s pra vid la mi
me dzi ná rod né ho prá va, 

b) vý raz „Slo vin sko“ ozna ču je Slo vin skú re pub li ku,
a keï je po u ži tý v ze me pis nom zmys le, za hŕ ňa úze -
mie Slo vin ska vrá ta ne mor skej ob las ti, mor ské ho
dna a pod lo žia pri lie ha jú ce ho k vý sost ným vo dám,
na kto rých môže Slo vin sko vy ko ná va� svo je su ve -
rén ne prá va a ju ris dik ciu v sú la de s vnút ro štát ny mi
práv ny mi pred pis mi a me dzi ná rod ným prá vom,

c) vý ra zy „je den zmluv ný štát“ a „dru hý zmluv ný štát“
ozna ču jú pod ¾a sú vis los tí Slo ven sko ale bo Slo vin -
sko,

d) vý raz „oso ba“ za hŕ ňa fy zic kú oso bu, spo loč nos�
a všet ky iné zdru že nia osôb,

e) vý raz  „spo loč nos�“ ozna ču je kaž dú práv nic kú oso bu 
ale bo kaž dé ho no si te ¾a práv po va žo va né ho na úče ly
zda ne nia za práv nic kú oso bu,

f) vý ra zy „pod nik jed né ho zmluv né ho štá tu“ a „pod nik
dru hé ho zmluv né ho štá tu“ ozna ču jú pod ¾a okol nos -
tí pod nik pre vádz ko va ný re zi den tom jed né ho zmluv -
né ho štá tu a pod nik pre vádz ko va ný re zi den tom dru -
hé ho zmluv né ho štá tu,

g) vý raz „me dzi ná rod ná do pra va“ ozna ču je kaž dú do -
pra vu usku toč ňo va nú lo ïou, lie tad lom ale bo cest -
ným vo zid lom pre vádz ko va nú pod ni kom, kto ré ho
mies to sku toč né ho ve de nia je v jed nom zmluv nom
štá te, ok rem prí pa dov, ak ta ká loï, lie tad lo ale bo
cest né vo zid lo je pre vádz ko va né len me dzi mies ta mi
v dru hom zmluv nom štá te,

h) vý raz „štát ny prí sluš ník“ ozna ču je:
(i) kaž dú fy zic kú oso bu, kto rá má štát ne ob čian stvo

nie ktoré ho zmluv né ho štá tu,
(ii) kaž dú práv nic kú oso bu, osob nú ob chod nú spo -
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loč nos� (part ner ship) ale bo zdru že nie zria de né
pod ¾a práv nych pred pi sov plat ných v nie ktorom
zmluv nom štá te,

i) vý raz „prí sluš ný or gán“ ozna ču je:
(i) na Slo ven sku Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven -

skej re pub li ky ale bo ním spl no moc ne ný or -
gán,

(ii) v Slo vin sku Mi nis ter stvo fi nan cií Slo vin skej
re pub li ky ale bo ním spl no moc ne ný or gán. 

2. Vždy, keï ide o uplat ňo va nie tej to zmlu vy nie -
ktorým zmluv ným štá tom, kaž dý vý raz ne de fi no va ný
v zmlu ve, ak si to sú vis los� ne vy ža du je inak, bude ma�
taký výz nam, aký má v da nom čase pod ¾a práv nych
pred pi sov toh to štá tu na úče ly daní, na kto ré sa vz�a -
hu je táto zmlu va, pri čom aký ko¾ vek výz nam pod ¾a prí -
sluš ných da ňo vých pred pi sov toh to štá tu bude pre va -
žo va� nad výz namom, kto rý má ten to vý raz pod ¾a iných
práv nych pred pi sov toh to štá tu. 

Člá nok 4

Re zi dent

1. Na úče ly tej to zmlu vy vý raz „re zi dent zmluv né ho
štá tu“ ozna ču je kaž dú oso bu, kto rá pod ¾a práv nych
pred pi sov toh to štá tu pod lie ha v tom to štá te zda ne niu
z dô vo du svoj ho byd li ska, tr va lé ho po by tu, mies ta ve -
de nia ale bo kaž dé ho iné ho po dob né ho kri té ria, a za hŕ -
ňa aj ten to štát a kaž dý jeho niž ší správ ny út var ale bo
miest ny or gán. Ten to vý raz však ne za hŕ ňa žiad nu oso -
bu, kto rá pod lie ha zda ne niu v tom to štá te iba z dô vo du
príj mov zo zdro jov v tom to štá te ale bo z ma jet ku umies -
tne né ho v tom to štá te.

2. Ak je fy zic ká oso ba pod ¾a usta no ve ní od se ku 1 re -
zi den tom oboch zmluv ných štá tov, určí sa jej pos ta ve -
nie tak to:
a) táto oso ba sa po va žu je za re zi den ta len toho štá tu,

v kto rom má stá ly byt; ak má stá ly byt v oboch štá toch, 
po va žu je sa za re zi den ta len toho štá tu, ku kto ré mu
má už šie osob né a hos po dár ske vz�a hy (stre di sko ži -
vot ných zá uj mov),

b) ak ne mož no ur či�, v kto rom štá te má táto oso ba stre -
di sko svo jich ži vot ných zá uj mov, ale bo ak nemá stá -
ly byt v žiad nom štá te, po va žu je sa za re zi den ta len
toho štá tu, v kto rom sa ob vyk le zdr žia va,

c) ak sa táto oso ba ob vyk le zdr žia va v oboch štá toch,
ale bo sa ne zdr žia va v žiad nom z nich, po va žu je sa za
re zi den ta len toho štá tu, kto ré ho je štát nym prí sluš -
ní kom,

d) ak je táto oso ba štát nym prí sluš ní kom oboch štá tov,
ale bo žiad ne ho z nich, prí sluš né or gá ny zmluv ných
štá tov sa vy na sna žia upra vi� túto otáz ku vzá jom nou
do ho dou.

3. Ak je pod ¾a usta no ve ní od se ku 1 oso ba, iná než fy -
zic ká oso ba, re zi den tom oboch zmluv ných štá tov, po -
va žu je sa za re zi den ta len toho štá tu, v kto rom sa na -
chá dza mies to jej sku toč né ho ve de nia.

Člá nok 5

Stá la pre vádz ka reň

1. Na úče ly tej to zmlu vy vý raz „stá la pre vádz ka reň“

ozna ču je tr va lé za ria de nie na pod ni ka nie, kto ré ho
pros tred níc tvom pod nik vy ko ná va úpl ne ale bo čias toč -
ne svo ju čin nos�.

2. Vý raz „stá la pre vádz ka reň“ za hŕ ňa naj mä
a) mies to ve de nia,
b) po boč ku,
c) kan ce lá riu,
d) to vá reň,
e) diel ňu, a 
f) baňu, ná le zi sko ropy ale bo ply nu, lom ale bo aké ko¾ -

vek iné mies to �až by prí rod ných zdro jov. 

3. Vý raz „stá la pre vádz ka reň“ rov na ko za hŕ ňa
a) sta ve ni sko ale bo stav bu, ale bo mon táž ny ale bo in -

šta lač ný pro jekt, ale len vte dy, ak trvá dlh šie ako
dva nás� me sia cov,

b) pos ky to va nie slu žieb vrá ta ne po ra den ských a ma -
na žér skych slu žieb pod ni kom jed né ho zmluv né ho
štá tu pros tred níc tvom za mest nan cov ale bo iných
pra cov ní kov za mest na ných pod ni kom na ta ké úče -
ly, ale len ak čin nos ti ta ké ho cha rak te ru tr va jú na
úze mí dru hé ho zmluv né ho štá tu po čas jed né ho ale -
bo via ce rých ob do bí pre sa hu jú cich v úhrne 183 dní
v akom ko¾ vek dva nás� me sač nom ob do bí.

4. Bez oh¾a du na pred chá dza jú ce usta no ve nia toh to
člán ku vý raz „stá la pre vádz ka reň“ ne za hŕ ňa
a) za ria de nie, kto ré sa vy u ží va iba na úče ly usklad ne -

nia, vy sta ve nia ale bo do da nia to va ru pat ria ce ho
pod ni ku,

b) zá so bu to va ru pat ria ce ho pod ni ku, kto rá sa udr žia -
va iba na úče ly usklad ne nia, vy sta ve nia ale bo do da -
nia,

c) zá so bu to va ru pat ria ce ho pod ni ku, kto rá sa udr žia -
va iba na úče ly spra co va nia iným pod ni kom,

d) tr va lé za ria de nie na pod ni ka nie, kto ré sa udr žia va
iba na úče ly ná ku pu to va ru ale bo zhro maž ïo va nia
in for má cií pre pod nik,

e) tr va lé za ria de nie na pod ni ka nie, kto ré sa udr žia va
iba na úče ly pos ky to va nia akých ko¾ vek iných čin -
nos tí, kto ré majú pre pod nik prí prav ný ale bo po moc -
ný cha rak ter,

f) tr va lé za ria de nie na pod ni ka nie, kto ré sa udr žia va
iba na úče ly vy ko ná va nia akých ko¾ vek kom bi no va -
ných čin nos tí uve de ných v pís me nách a) až e), ak
cel ko vá čin nos� tr va lé ho za ria de nia na pod ni ka nie,
vy plý va jú ca z tej to kom bi ná cie, má prí prav ný ale bo
po moc ný cha rak ter.

5. Ak bez oh¾a du na usta no ve nia od se kov 1 a 2 oso -
ba — iná ako ne zá vis lý zá stup ca v zmys le od se ku
6 — koná v zmluv nom štá te v mene pod ni ku a má a ob -
vyk le uplat ňu je prá vo moc uza vie ra� zmlu vy v mene
pod ni ku, tak ten to pod nik má stá lu pre vádz ka reň
v tom to štá te vo vz�a hu ku všet kým čin nos tiam, kto ré
táto oso ba vy ko ná va pre pod nik, ak  čin nos ti tej to oso -
by nie sú ob me dze né na čin nos ti uve de né v od se ku 4,
kto ré by ne za kla da li exis ten ciu stá lej pre vádz kar ne
pod ¾a usta no ve ní toh to od se ku, keby sa vy ko ná va li
pros tred níc tvom tr va lé ho za ria de nia na pod ni ka nie.

6. Ne pred po kla dá sa, že pod nik má stá lu pre vádz ka -
reň v zmluv nom štá te len pre to, že v tom to štá te vy ko ná -
va svo ju čin nos� pros tred níc tvom mak lé ra, ge ne rál ne ho
ko mi sio ná ra ale bo aké ho ko¾ vek iné ho ne zá vis lé ho zá -
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stup cu, ak tie to oso by ko na jú v rám ci svo jej riad nej
čin nos ti. 

7. Sku toč nos�, že spo loč nos�, kto rá je re zi den tom
jed né ho zmluv né ho štá tu, ovlá da spo loč nos� ale bo je
ovlá daná spo loč nos �ou, kto rá je re zi den tom dru hé ho
zmluv né ho štá tu ale bo kto rá vy ko ná va svo ju čin nos�
v tom to dru hom štá te (či už pros tred níc tvom stá lej pre -
vádz kar ne, ale bo inak), ne vy tvo rí sama ose be z kto rej -
ko¾ vek tej to spo loč nos ti stá lu pre vádz ka reň dru hej
spo loč nos ti.

Člá nok 6

Príj my z ne hnu te¾ né ho ma jet ku

1. Príj my, kto ré po be rá re zi dent jed né ho zmluv né ho
štá tu z ne hnu te¾ né ho ma jet ku (vrá ta ne príj mov z po ¾no -
hos po dár stva ale bo les níc tva) umies tne né ho v dru hom
zmluv nom štá te, môžu by� zda ne né v tom to dru hom
štá te.

2. Vý raz „ne hnu te¾ ný ma je tok“ má taký výz nam, aký
má pod ¾a práv nych pred pi sov zmluv né ho štá tu, v kto -
rom je ten to ma je tok umies tne ný. V kaž dom prí pa de
ten to vý raz za hŕ ňa prí slu šen stvo ne hnu te¾ né ho ma jet -
ku, živý a mŕt vy in ven tár po u ží va ný v po ¾no hos po dár -
stve a les níc tve, prá va vz�a hu jú ce sa na po zem ky pod ¾a
usta no ve ní ob čian ske ho prá va, prá vo uží va nia ne hnu -
te¾ né ho ma jet ku a prá va na pre men li vé ale bo pev né
plat by za �až bu ale bo za po vo le nie na �až bu ne rast ných 
lo žísk, pra me ňov a iných prí rod ných zdro jov; lode, člny
a lie tad lá sa ne po va žu jú za ne hnu te¾ ný ma je tok.

3. Usta no ve nia od se ku 1 sa uplat nia na príj my z pria -
me ho uží va nia, z ná jmu ale bo z kaž dé ho iné ho spô so bu 
uží va nia ne hnu te¾ né ho ma jet ku.

4. Usta no ve nia od se kov 1 a 3 sa vz�a hu jú aj na príj -
my z ne hnu te¾ né ho ma jet ku pod ni ku a na príj my z ne -
hnu te¾ né ho ma jet ku uží va né ho na vý kon ne zá vis lých
osob ných čin nos tí.

Člá nok 7

Zis ky pod ni ku

1. Zis ky pod ni ku jed né ho zmluv né ho štá tu pod lie ha -
jú zda ne niu len v tom to štá te, ak pod nik ne vy ko ná va
svo ju čin nos� v dru hom zmluv nom štá te pros tred níc -
tvom stá lej pre vádz kar ne, kto rá sa tam na chá dza. Ak
pod nik vy ko ná va svo ju čin nos� ta kýmto spô so bom,
môžu by� zis ky pod ni ku zda ne né v tom to dru hom štá te, 
ale iba v ta kom roz sa hu, v akom ich mož no pri po čí ta�
tej to stá lej pre vádz kar ni.

2. Ak pod nik jed né ho zmluv né ho štá tu vy ko ná va svo -
ju čin nos� v dru hom zmluv nom štá te pros tred níc tvom
stá lej pre vádz kar ne, kto rá sa tam na chá dza, tej to stá lej 
pre vádz kar ni sa, s vý nim kou usta no ve ní od se ku 3,
v kaž dom zmluv nom štá te pri po čí ta va jú zis ky, kto ré by
moh la do siah nu�, keby ako samo stat ný pod nik vy ko -
ná va la rov na ké ale bo po dob né čin nos ti za rov na kých
ale bo po dob ných pod mie nok a keby bola úpl ne ne zá -
vis lá od pod ni ku, kto ré ho je stá lou pre vádz kar ňou.

3. Pri sta no ve ní zis kov stá lej pre vádz kar ne sa po vo -
¾u je od po čí ta� ná kla dy vy na lo že né na čin nos� tej to stá -

lej pre vádz kar ne vrá ta ne vý dav kov na ve de nie a vše -
obec ných ad mi nis tra tív nych vý dav kov tak to vy na lo že -
ných, či už vznik li v tom štá te, v kto rom sa táto stá la
pre vádz ka reň na chá dza, ale bo inde. 

4. Ak je v nie ktorom zmluv nom štá te ob vyk lé sta no vi� 
zis ky, kto ré sa majú pri po čí ta� stá lej pre vádz kar ni na
zá kla de roz de le nia cel ko vých zis kov pod ni ku jeho rôz -
nym čas tiam, usta no ve nie od se ku 2 ne vy lu ču je, aby
ten to zmluv ný štát sta no vil zis ky, kto ré majú by� zda -
ne né ta kýmto ob vyk lým roz de le ním; po u ži tý spô sob
roz de le nia zis ku však musí by� taký, aby vý sle dok bol
v sú la de so zá sa da mi sta no ve ný mi v tom to člán ku.

5. Stá lej pre vádz kar ni sa ne pri po čí ta va jú žiad ne zis -
ky na zá kla de sku toč nos ti, že iba na ku po va la to var pre
pod nik.

6. Zis ky, kto ré sa majú pri po čí ta� stá lej pre vádz kar -
ni, sa na úče ly pred chá dza jú cich od se kov ur čia kaž dý
rok rov na kým spô so bom, ak ne e xis tu jú dos ta toč né dô -
vo dy na iný pos tup.

7. Ak zis ky za hŕ ňa jú čas ti príj mov oso bit ne uve de -
ných v iných člán koch tej to zmlu vy, usta no ve nia tých
člán kov ne bu dú dotk nu té usta no ve nia mi toh to člán -
ku.

Člá nok 8

Me dzi ná rod ná do pra va

1. Zis ky z pre vádz ko va nia lodí, lie ta diel ale bo cest -
ných vo zi diel v me dzi ná rod nej do pra ve pod lie ha jú zda -
ne niu len v zmluv nom štá te, v kto rom sa na chá dza
mies to sku toč né ho ve de nia pod ni ku.

2. Ak mies to sku toč né ho ve de nia pod ni ku, kto rý sa
za obe rá vod nou do pra vou, je na pa lu be lode, po tom sa
po va žu je za umies tne né v tom zmluv nom štá te, v kto -
rom sa na chá dza do mov ský prí stav tej to lode, ale bo ak
ta ký to do mov ský prí stav nie je, v tom zmluv nom štá te,
kto ré ho je pre vádz ko va te¾ lode re zi den tom. 

3. Usta no ve nia od se ku 1 sa uplat nia aj na zis ky
z účas ti na po o le, spo loč nej pre vádz ke ale bo na me dzi -
ná rod nej pre vádz ko vej or ga ni zá cii.

Člá nok 9

Pre po je né pod ni ky

1. Ak
a) sa pod nik jed né ho zmluv né ho štá tu zú čas tňu je

pria mo ale bo ne pria mo na ria de ní, kon tro le ale bo na 
ma jet ku pod ni ku dru hé ho zmluv né ho štá tu ale bo

b) sa tie isté oso by pria mo ale bo ne pria mo zú čas tňu jú
na ria de ní, kon tro le ale bo na ma jet ku pod ni ku jed -
né ho zmluv né ho štá tu i pod ni ku dru hé ho zmluv né -
ho štá tu

a ak sú v tých to prí pa doch oba pod ni ky vo svo jich ob -
chod ných ale bo fi nanč ných vz�a hoch via za né pod -
mien ka mi, kto ré sa do hod li ale bo im boli ulo že né a kto -
ré sa lí šia od pod mie nok, kto ré by si do hod li ne zá vis lé
pod ni ky, po tom môžu by� aké ko¾ vek zis ky, kto ré by,
ne by� tých to pod mie nok, je den z nich do sia hol, ale
vzh¾a dom na tie to pod mien ky ich ne do sia hol, za hr nu té
do zis kov toh to pod ni ku a ná sled ne zda ne né.
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2. Ak je den zmluv ný štát za hr nie do zis kov pod ni ku
toh to štá tu a ná sled ne zda ní zis ky, z kto rých bol pod nik 
dru hé ho zmluv né ho štá tu zda ne ný v tom to dru hom
štá te, a zis ky tak to za hr nu té sú zis ky, kto ré by bol do -
sia hol pod nik skôr uve de né ho štá tu, ak by pod mien ky
do hod nu té me dzi tý mi to dvo ma pod nik mi boli také,
aké by sa do hod li me dzi ne zá vis lý mi pod nik mi, po tom
ten to dru hý štát pri me ra ne upra ví sumu dane ulo že nej
z tých to zis kov v tom to štá te. Pri sta no ve ní tej to úpra vy
sa bude po stu po va� s ná le ži tým oh¾a dom na iné usta -
no ve nia tej to zmlu vy a prí sluš né or gá ny zmluv ných
štá tov môžu v prí pa de pot re by vzá jom ne kon zul to va�.

3. Usta no ve nia od se ku 2 sa ne up lat nia v prí pa de
pod vo du ale bo ve do mé ho za ne dba nia po vin nos tí ale bo
ne dba los ti.

Člá nok 10

Di vi den dy

1. Di vi den dy vy plá ca né spo loč nos �ou, kto rá je re zi -
den tom jed né ho zmluv né ho štá tu, re zi den to vi dru hé ho
zmluv né ho štá tu  sa môžu zda ni� v tom to dru hom štá te.

2. Tie to di vi den dy sa však môžu zda ni� aj v zmluv nom 
štá te, kto ré ho je spo loč nos� vy plá ca jú ca di vi den dy re zi -
den tom, a to pod ¾a práv nych pred pi sov toh to štá tu, ak
je však sku toč ný vlast ník di vi dend re zi den tom dru hé -
ho zmluv né ho štá tu, daň tak to sta no ve ná ne pre siah ne
a) 5 % hru bej sumy di vi dend, ak sku toč ným vlast ní -

kom je spo loč nos�, kto rá pria mo vlast ní naj me nej
25 % ma jet ku spo loč nos ti vy plá ca jú cej di vi den dy,

b) v prí pa de slo ven skej osob nej ob chod nej spo loč nos ti
(part ner ship) 5 % hru bej sumy di vi dend, ak sku toč -
ným vlast ní kom je spo loč nos� — re zi dent Slo ven ska — 
kto rá je part ne rom v slo ven skej osob nej ob chod nej
spo loč nos ti (part ner ship) a kto rá sama pria mo vlast -
ní naj me nej 25 % ma jet ku spo loč nos ti vy plá ca jú cej
di vi den dy,

c) 15 % hru bej sumy di vi dend vo všet kých ostat ných
prí pa doch.

Prí sluš né or gá ny zmluv ných štá tov upra via vzá jom -
nou do ho dou spô sob uplat ne nia tých to ob me dze ní.

Ten to od sek ne ov plyv ní zda ne nie zis kov spo loč nos ti,
z kto rých sú di vi den dy vy plá ca né.

3. Vý raz „di vi den dy“ po u ži tý v tom to člán ku ozna ču je 
príj my z ak cií, za kla da te¾ ských ak cií ale bo z iných práv
po die¾a� sa na zis ku s vý nim kou po h¾a dá vok, ako aj iné
príj my, kto ré sa zda ňu jú rov na kým spô so bom ako príj -
my z ak cií pod ¾a práv nych pred pi sov toho štá tu, kto ré -
ho je spo loč nos� roz de ¾u jú ca zisk re zi den tom.

4. Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa ne up lat nia, ak sku -
toč ný vlast ník di vi dend, kto rý je re zi den tom jed né ho
zmluv né ho štá tu, vy ko ná va v dru hom zmluv nom štá te,
kto ré ho je spo loč nos� vy plá ca jú ca di vi den dy re zi den -
tom, čin nos� pros tred níc tvom stá lej pre vádz kar ne,
kto rá sa tam na chá dza, ale bo vy ko ná va v tom to dru -
hom štá te ne zá vis lé osob né čin nos ti zo stá lej zá klad ne,
kto rá sa tam na chá dza, a ak účas�, v sú vis los ti s kto rou 
sa di vi den dy vy plá ca jú, sa sku toč ne via že na túto stá lu
pre vádz ka reň ale bo na túto stá lu zá klad ňu. V ta kom

prí pa de sa pod ¾a okol nos tí uplat nia usta no ve nia člán -
ku 7 ale bo člán ku 14.

5. Ak spo loč nos�, kto rá je re zi den tom jed né ho zmluv -
né ho štá tu, do sa hu je zis ky ale bo príj my z dru hé ho
zmluv né ho štá tu, ne mô že ten to dru hý štát zda ni� di vi -
den dy vy plá ca né spo loč nos �ou s vý nim kou prí pa dov,
ak sú tie to di vi den dy vy plá ca né re zi den to vi toh to dru -
hé ho štá tu ale bo ak sa účas�, v sú vis los ti s kto rou sa di -
vi den dy vy plá ca jú, sku toč ne via že na stá lu pre vádz ka -
reň ale bo na stá lu zá klad ňu na chá dza jú cu sa v tom to
dru hom štá te, a ani ne mô že zda ni� ne roz de le né zis ky
spo loč nos ti da ňou z ne roz de le ných zis kov spo loč nos ti,
aj keï vy plá ca né di vi den dy ale bo ne roz de le né zis ky po -
zos tá va jú úpl ne ale bo čias toč ne zo zis kov ale bo z príj -
mov do siah nu tých v tom to dru hom štá te.

Člá nok 11

Úro ky

1. Úro ky ma jú ce zdroj v jed nom zmluv nom štá te a vy -
plá ca né re zi den to vi dru hé ho zmluv né ho štá tu sa môžu
zda ni� v tom to dru hom štá te.

2. Tie to úro ky sa však môžu zda ni� aj v tom zmluv -
nom štá te, v kto rom majú zdroj, a to pod ¾a práv nych
pred pi sov toh to štá tu, ak je však sku toč ný vlast ník
úro kov re zi den tom dru hé ho zmluv né ho štá tu, daň tak -
to sta no ve ná ne pre siah ne 10 % hru bej sumy úro kov.

Prí sluš né or gá ny zmluv ných štá tov upra via vzá jom -
nou do ho dou spô sob uplat ne nia tých to ob me dze ní.

3. Vý raz „úro ky“ po u ži tý v tom to člán ku ozna ču je
príj my z po h¾a dá vok aké ho ko¾ vek dru hu, za bez pe če -
ných ale bo ne za bez pe če ných zá lož ným prá vom na ne -
hnu te¾ nos�, bez oh¾a du na to, či majú, ale bo ne ma jú
prá vo účas ti na zis koch dlž ní ka, a naj mä príj my z vlád -
nych cen ných pa pie rov a príj my z ob li gá cií ale bo z dlho -
pi sov vrá ta ne pré mií a vý hier spo je ných s tý mi to cen ný -
mi pa pier mi, ob li gá cia mi ale bo dlho pis mi, ne za hŕ ňa
však žiad ne príj my, kto ré sa po va žu jú za di vi den dy
pod ¾a člán ku 10. Pe ná le uk la da né za one skore nú plat -
bu sa ne po va žu je za úro ky na úče ly toh to člán ku. 

4. Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa ne up lat nia, ak sku -
toč ný vlast ník úro kov, kto rý je re zi den tom jed né ho
zmluv né ho štá tu, vy ko ná va v dru hom zmluv nom štá te,
v kto rom majú úro ky zdroj, čin nos� pros tred níc tvom
stá lej pre vádz kar ne, kto rá sa tam na chá dza, ale bo
v tom to dru hom štá te vy ko ná va ne zá vis lé osob né čin -
nos ti zo stá lej zá klad ne, kto rá sa tam na chá dza, a ak
po h¾a dáv ka, z kto rej sa úro ky pla tia, sa sku toč ne via že
na túto stá lu pre vádz ka reň ale bo na túto stá lu zá klad -
ňu. V ta kom prí pa de sa pod ¾a okol nos tí uplat nia usta -
no ve nia člán ku 7 ale bo člán ku 14.

5. Pred po kla dá sa, že úro ky majú zdroj v zmluv nom
štá te, ak pla ti te¾ je re zi den tom toh to štá tu. Ak však
oso ba pla tia ca úro ky, bez oh¾a du na to, či je, ale bo nie
je re zi den tom nie ktoré ho zmluv né ho štá tu, má
v zmluv nom štá te stá lu pre vádz ka reň ale bo stá lu zá -
klad ňu, v sú vis los ti s kto rou vzni kol dlh, z kto ré ho sú
úro ky pla te né a tie to úro ky idú na �ar chu tej to stá lej
pre vádz kar ne ale bo stá lej zá klad ne, po tom sa pred po -
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kla dá, že úro ky majú zdroj v tom štá te, v kto rom sa na -
chá dza stá la pre vádz ka reň ale bo stá la zá klad ňa.

6. Ak v dô sled ku oso bit ných vz�a hov exis tu jú cich
me dzi pla ti te ¾om a sku toč ným vlast ní kom úro kov ale bo 
me dzi nimi a tre �ou oso bou suma úro kov, vz�a hu jú ca
sa na po h¾a dáv ku, z kto rej sa úro ky pla tia, pre sa hu je
sumu, kto rú by bol do ho dol pla ti te¾ so sku toč ným
vlast ní kom, keby ta ké vz�a hy ne e xis to va li, uplat nia sa
usta no ve nia toh to člán ku len na túto na po sle dy uve de -
nú sumu. Čas� pla tieb pre sa hu jú ca túto sumu sa
v tom to prí pa de zda ní pod ¾a práv nych pred pi sov kaž dé -
ho zmluv né ho štá tu s pri hliad nu tím na ostat né usta -
no ve nia tej to zmlu vy.

Člá nok 12

Li cenč né po plat ky

1. Li cenč né po plat ky, ma jú ce zdroj v jed nom zmluv -
nom štá te a vy plá ca né re zi den to vi dru hé ho zmluv né ho
štá tu, sa môžu zda ni� v tom to dru hom štá te.

2. Tie to li cenč né po plat ky sa však môžu zda ni� aj
v zmluv nom štá te, v kto rom majú zdroj, a to pod ¾a práv -
nych pred pi sov toh to štá tu; ak je však sku toč ný vlast -
ník li cenč ných po plat kov re zi den tom dru hé ho zmluv -
né ho štá tu, daň tak to sta no ve ná ne pre siah ne 10 %
hru bej sumy li cenč ných po plat kov.

Prí sluš né or gá ny zmluv ných štá tov upra via vzá jom -
nou do ho dou spô sob uplat ne nia tých to ob me dze ní.

3. Vý raz „li cenč né po plat ky“ po u ži tý v tom to člán ku
ozna ču je plat by aké ho ko¾ vek dru hu ob dr ža né ako od -
pla ta za po u ži tie ale bo za prá vo na po u ži tie aké ho ko¾ -
vek au tor ské ho prá va k li te rár ne mu, ume lec ké mu ale -
bo ve dec ké mu die lu vrá ta ne ki ne ma to gra fic kých fil mov 
a fil mov ale bo na hrá vok pre roz hla so vé ale bo te le víz ne
vy sie la nie, aké ho ko¾ vek pa ten tu, ochran nej znám ky,
ná vr hu ale bo mo de lu, plá nu, taj né ho vzor ca ale bo po -
stu pu, ale bo za po u ži tie ale bo za prá vo na po u ži tie prie -
my sel né ho, ob chod né ho ale bo ve dec ké ho za ria de nia,
ale bo za in for má cie, kto ré sa vz�a hu jú na prie my sel né,
ob chod né ale bo ve dec ké skú se nos ti. 

4. Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa ne up lat nia, ak sku -
toč ný vlast ník li cenč ných po plat kov, kto rý je re zi den -
tom jed né ho zmluv né ho štá tu, vy ko ná va v dru hom
zmluv nom štá te, v kto rom majú li cenč né po plat ky
zdroj, čin nos� pros tred níc tvom stá lej pre vádz kar ne,
kto rá sa tam na chá dza, ale bo vy ko ná va v tom to dru -
hom štá te ne zá vis lé osob né čin nos ti zo stá lej zá klad ne,
kto rá sa tam na chá dza, a ak prá vo ale bo ma je tok, za
kto rý sa pla tia li cenč né po plat ky, sa sku toč ne via žu na
túto stá lu pre vádz ka reň ale bo na túto stá lu zá klad ňu.
V ta kom prí pa de sa pod ¾a okol nos tí uplat nia usta no ve -
nia člán ku 7 ale bo člán ku 14.

5. Pred po kla dá sa, že li cenč né po plat ky majú zdroj
v zmluv nom štá te, ak pla ti te¾ je re zi den tom toh to štá tu. 
Ak však oso ba pla tia ca li cenč né po plat ky, bez oh¾a du
na to, či je, ale bo nie je re zi den tom nie ktoré ho zmluv né -
ho štá tu, má v zmluv nom štá te stá lu pre vádz ka reň ale -
bo stá lu zá klad ňu, v sú vis los ti s kto rou vznik la po vin -
nos� pla ti� li cenč né po plat ky, kto ré idú na �ar chu tej to
stá lej pre vádz kar ne ale bo stá lej zá klad ne, po tom sa

pred po kla dá, že tie to li cenč né po plat ky majú zdroj
v tom štá te, v kto rom sa na chá dza stá la pre vádz ka reň
ale bo stá la zá klad ňa.

6. Ak v dô sled ku oso bit ných vz�a hov exis tu jú cich
me dzi pla ti te ¾om a sku toč ným vlast ní kom li cenč ných
po plat kov ale bo me dzi nimi a tre �ou oso bou suma li -
cenč ných po plat kov, vz�a hu jú ca sa na po u ži tie, na prá -
vo ale bo na in for má cie, za kto ré sa pla tia li cenč né po -
plat ky, pre sa hu je sumu, kto rú by bol do ho dol pla ti te¾
so sku toč ným vlast ní kom, keby ta ké vz�a hy ne e xis to -
va li, uplat nia sa usta no ve nia toh to člán ku len na túto
na po sle dy uve de nú sumu. Čas� pla tieb pre sa hu jú ca
túto sumu sa v tom to prí pa de zda ní pod ¾a práv nych
pred pi sov kaž dé ho zmluv né ho štá tu s pri hliad nu tím
na ostat né usta no ve nia tej to zmlu vy.

Člá nok 13

Zis ky zo scu dze nia ma jet ku

1. Zis ky, kto ré po be rá re zi dent jed né ho zmluv né ho
štá tu zo scu dze nia ne hnu te¾ né ho ma jet ku uve de né ho
v člán ku 6 a umies tne né ho v dru hom zmluv nom štá te,
sa môžu zda ni� v tom to dru hom štá te.

2. Na úče ly od se ku 1 zis ky zo scu dze nia ne hnu te¾ né -
ho ma jet ku uve de né ho v člán ku 6 a umies tne né ho
v dru hom zmluv nom štá te budú za hŕ ňa� zis ky zo scu -
dze nia po dielov — iných než ak cií kó to va ných na uzna -
nej bur ze cen ných pa pie rov — v spo loč nos ti ale bo účas ti 
na osob nej ob chod nej spo loč nos ti (part ner ship), kto -
rých viac než  50 % ma jet ku po zos tá va, pria mo ale bo
ne pria mo, z ne hnu te¾ né ho ma jet ku umies tne né ho
v tom to dru hom zmluv nom štá te, ale bo z akých ko¾ vek
iných práv pat ria cich k ta ké mu ne hnu te¾ né mu ma jet -
ku. 

3. Zis ky zo scu dze nia hnu te¾ né ho ma jet ku, kto rý je
čas �ou pre vádz ko vé ho ma jet ku stá lej pre vádz kar ne,
kto rú má pod nik jed né ho zmluv né ho štá tu v dru hom
zmluv nom štá te, ale bo hnu te¾ né ho ma jet ku, kto rý pat rí
k stá lej zá klad ni, kto rú má re zi dent jed né ho zmluv né ho
štá tu v dru hom zmluv nom štá te na vý kon ne zá vis lých
osob ných čin nos tí, vrá ta ne zis kov do siah nu tých zo scu -
dze nia tej to stá lej pre vádz kar ne (sa mej ale bo spo lu s ce -
lým pod ni kom) ale bo tej to stá lej zá klad ne sa môžu zda -
ni� v tom to dru hom štá te.

4. Zis ky zo scu dze nia lodí, lie ta diel ale bo cest ných
vo zi diel pre vádz ko va ných v me dzi ná rod nej do pra ve
ale bo hnu te¾ né ho ma jet ku, kto rý slú ži pre vádz ke tých -
to lodí, lie ta diel ale bo cest ných vo zi diel, pod lie ha jú
zda ne niu len v tom zmluv nom štá te, v kto rom sa na -
chá dza mies to sku toč né ho ve de nia pod ni ku.

5. Zis ky zo scu dze nia ma jet ku, iné ho než je uve de ný
v od se koch 1, 2, 3 a 4, pod lie ha jú zda ne niu len v tom
zmluv nom štá te, kto ré ho je scu dzi te¾ re zi den tom. 

Člá nok 14

Ne zá vis lé osob né čin nos ti

1. Príj my, kto ré po be rá re zi dent jed né ho zmluv né ho
štá tu z od bor ných čin nos tí ale bo z iných čin nos tí ne zá -
vis lé ho cha rak te ru, pod lie ha jú zda ne niu len v tom to
štá te, ak re zi dent nemá ob vyk le k dis po zí cii v dru hom
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zmluv nom štá te stá lu zá klad ňu na vý kon svo jich čin -
nos tí. Ak má k dis po zí cii ta kú to stá lu zá klad ňu, príj my
sa môžu zda ni� v tom to dru hom štá te, ale iba v roz sa -
hu, v akom ich mož no pri po čí ta� tej to stá lej zá klad ni.

2. Vý raz „od bor né čin nos ti“ za hŕ ňa naj mä ne zá vis lé
ve dec ké, li te rár ne, ume lec ké, vý chov né ale bo vzde lá va -
cie čin nos ti, ako aj ne zá vis lé čin nos ti le ká rov, práv ni -
kov, in ži nie rov, ar chi tek tov, zub ných le ká rov a úč tov -
ných znal cov.

Člá nok 15

Zá vis lá čin nos�

1. Pla ty, mzdy a iné po dob né od me ny, kto ré re zi dent
jed né ho zmluv né ho štá tu po be rá z dô vo du za mest na -
nia, pod lie ha jú zda ne niu, s vý nim kou usta no ve ní člán -
kov 16, 18, 19 a 20, len v tom to štá te, ak sa za mest na -
nie ne vy ko ná va v dru hom zmluv nom štá te. Ak sa tam
za mest na nie vy ko ná va, môžu sa ta ké od me ny zaň pri -
ja té zda ni� v tom to dru hom štá te.

2. Od me ny, kto ré re zi dent jed né ho zmluv né ho štá tu
po be rá z dô vo du za mest na nia vy ko ná va né ho v dru hom
zmluv nom štá te, pod lie ha jú zda ne niu bez oh¾a du na
usta no ve nia od se ku 1 len v skôr uve de nom štá te, ak
a) sa prí jem ca zdr žia va v dru hom štá te po čas jed né ho

ob do bia ale bo via ce rých ob do bí, kto ré ne pre siah nu
v úhrne 183 dní v akom ko¾ vek dva nás� me sač nom
ob do bí, kto ré sa za čí na ale bo kon čí v prí sluš nom da -
ňo vom roku, a

b) od me ny sú vy plá ca né za mest ná va te ¾om ale bo
v mene za mest ná va te ¾a, kto rý nie je re zi den tom dru -
hé ho štá tu, a

c) od me ny ne jdú na �ar chu stá lej pre vádz kar ne ale bo
stá lej zá klad ne, kto rú má za mest ná va te¾ v dru hom
štá te.

3. Bez oh¾a du na pred chá dza jú ce usta no ve nia toh to
člán ku od me ny po be ra né z dô vo du za mest na nia vy ko -
ná va né ho na pa lu be lode ale bo lie tad la pre vádz ko va né -
ho v me dzi ná rod nej do pra ve sa môžu zda ni� v tom
zmluv nom štá te, v kto rom sa na chá dza mies to sku toč -
né ho ve de nia pod ni ku.

Člá nok 16

Tan tié my

Tan tié my a iné po dob né plat by, kto ré re zi dent jed né -
ho zmluv né ho štá tu po be rá ako člen šta tu tár ne ho or gá -
nu spo loč nos ti ale bo aké ho ko¾ vek iné ho po dob né ho or -
gá nu spo loč nos ti, kto rá je re zi den tom dru hé ho
zmluv né ho štá tu, sa môžu zda ni� v tom to dru hom štá te.

Člá nok 17

Umel ci a špor to vci

1. Príj my, kto ré po be rá re zi dent jed né ho zmluv né ho
štá tu ako na ve rej nos ti vy stu pu jú ci ume lec, a to ako di -
va del ný, fil mo vý, roz hla so vý ale bo te le víz ny ume lec,
ale bo ako hu dob ník, ale bo ako špor to vec z ta kýchto
osob ne vy ko ná va ných čin nos tí v dru hom zmluv nom

štá te, sa môžu bez oh¾a du na usta no ve nia člán kov 14
a 15 zda ni� v tom to dru hom štá te.

2. Ak príj my z čin nos tí osob ne vy ko ná va ných umel -
com ale bo špor to vcom ne ply nú to mu to umel co vi ale bo
špor to vco vi pria mo jemu sa mé mu, ale inej oso be, tie to
príj my sa môžu zda ni� bez oh¾a du na usta no ve nia člán -
kov 7, 14 a 15 v tom zmluv nom štá te, v kto rom ume lec
ale bo špor to vec vy ko ná va svo ju čin nos�.

3. Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa ne up lat nia na príj my 
po be ra né z čin nos tí vy ko ná va ných umel com ale bo
špor to vcom v jed nom zmluv nom štá te, ak sa náv šte va
toh to štá tu úpl ne ale bo z pod stat nej čas ti uhrá dza z ve -
rej ných fon dov jed né ho ale bo oboch zmluv ných štá tov
ale bo miest nych or gá nov tých to štá tov. V ta kom prí pa -
de príj my pod lie ha jú zda ne niu len v tom zmluv nom štá -
te, kto ré ho je ume lec ale bo špor to vec re zi den tom.

Člá nok 18

Dô chod ky 

Dô chod ky a iné po dob né od me ny vy plá ca né z dô vo du 
pred chá dza jú ce ho za mest na nia re zi den to vi nie ktoré ho 
zmluv né ho štá tu pod lie ha jú zda ne niu, s vý nim kou
usta no ve ní člán ku 19 ods. 2, len v tom to štá te. 

Člá nok 19

Štát na služ ba

1.
a) Pla ty, mzdy a iné po dob né od me ny, iné ako dô chod -

ky, vy plá ca né jed ným zmluv ným štá tom ale bo jeho
niž ším správ nym út va rom, ale bo miest nym or gá -
nom toh to štá tu fy zic kej oso be za služ by pos ky to va -
né to mu to štá tu ale bo jeho niž šie mu správ ne mu út -
va ru, ale bo miest ne mu or gá nu pod lie ha jú zda ne niu
len v tom to štá te.

b) Ta ké to pla ty, mzdy a iné po dob né od me ny však pod -
lie ha jú zda ne niu len v dru hom zmluv nom štá te, ak
sú tie to služ by pos ky to va né v tom to štá te a fy zic ká
oso ba, kto rá je re zi den tom toh to štá tu,
(i) je štát nym prí sluš ní kom toh to štá tu, ale bo
(ii) sa ne sta la re zi den tom toh to štá tu len z dô vo du

pos ky to va nia tých to slu žieb.

2.
a) Aký ko¾ vek dô cho dok vy plá ca ný pria mo ale bo z fon -

dov, kto ré vy tvo ril je den zmluv ný štát ale bo jeho niž -
ší správ ny út var, ale bo miest ny or gán toh to štá tu,
fy zic kej oso be za služ by pos ky to va né to mu to štá tu
ale bo správ ne mu út va ru, ale bo miest ne mu or gá nu
pod lie ha zda ne niu len v tom to štá te.

b) Ta ký to dô cho dok však pod lie ha zda ne niu len v dru -
hom zmluv nom štá te, ak fy zic ká oso ba je re zi den tom 
a štát nym prí sluš ní kom toh to štá tu.

3. Usta no ve nia člán kov 15, 16, 17 a 18 sa uplat nia
na pla ty, mzdy a iné po dob né od me ny a na dô chod ky za
služ by pos ky to va né v sú vis los ti s pod ni ka te¾ skou čin -
nos �ou vy ko ná va nou nie ktorým zmluv ným štá tom ale -
bo jeho niž ším správ nym út va rom, ale bo miest nym or -
gá nom toh to štá tu.
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Člá nok 20

Pro fe so ri, uči te lia a vý skumní pra cov ní ci 

1. Re zi dent jed né ho zmluv né ho štá tu, kto rý na po -
zva nie uni ver zi ty, vy so kej ško ly, ve dec kej in šti tú cie
ale bo iné ho po dob né ho za ria de nia umies tne né ho
v dru hom zmluv nom štá te je do čas ne prí tom ný v dru -
hom zmluv nom štá te len na úče ly vý uč by ale bo vý -
skumu, ale bo oboch na uni ver zi te, vy so kej ško le, ve -
dec kej in šti tú cii ale bo inom po dob nom za ria de ní, bude
po čas ob do bia ne pre sa hu jú ce ho dva roky od dá tu mu
jeho pr vé ho prí cho du na ten to účel do dru hé ho zmluv -
né ho štá tu oslo bo de ný dru hým zmluv ným štá tom od
zda ne nia pla tieb ob dr ža ných za ta kú vý uč bu ale bo vý -
skum za pred po kla du, že ta ké plat by majú zdroj mimo
toh to dru hé ho zmluv né ho štá tu.

2. Pred chá dza jú ce usta no ve nia toh to člán ku sa ne -
up lat nia na plat by, kto ré pro fe sor, uči te¾ ale bo vý -
skumný pra cov ník ob dr ží za usku toč ne nie vý skumu,
ak je ta ký vý skum vy ko na ný pre do všet kým na osob ný
pro spech ur či tej oso by ale bo osôb. 

Člá nok 21

Štu den ti 

Plat by, kto ré štu dent ale bo žiak uči liš �a, kto rý je ale -
bo bol bez pros tred ne pred svo jím prí cho dom do jed né -
ho zmluv né ho štá tu re zi den tom dru hé ho zmluv né ho
štá tu a kto rý sa zdr žia va v skôr uve de nom štá te iba
s cie ¾om štú dia ale bo vý cvi ku, do stá va na úče ly svoj ho
po by tu, štú dia ale bo vý cvi ku, sa ne zda nia v tom to štá te 
za pred po kla du, že ta ké plat by majú zdroj mimo toh to
štá tu.

Člá nok 22

Iné príj my

1. Po lo žky príj mov re zi den ta jed né ho zmluv né ho štá -
tu, bez oh¾a du na ich zdroj, kto ré sa ne uvá dza jú v pred -
chá dza jú cich člán koch tej to zmlu vy, pod lie ha jú zda ne -
niu iba v tom to štá te. 

2. Bez oh¾a du na usta no ve nia od se ku 1, ak re zi dent
jed né ho zmluv né ho štá tu po be rá príj my zo zdro jov
v dru hom zmluv nom štá te vo for me lo té rií a hier aké ho -
ko¾ vek dru hu ale bo ha zard ných hier, ale bo stá vok aké -
ho ko¾ vek cha rak te ru, po tom sa ta ké príj my môžu zda -
ni� v tom to dru hom štá te.

3. Usta no ve nia od se ku 1 sa ne up lat nia na príj my iné
než príj my z ne hnu te¾ né ho ma jet ku, kto rý je de fi no va -
ný v člán ku 6 ods.  2, ak prí jem ca ta kých príj mov, kto rý
je re zi den tom jed né ho zmluv né ho štá tu, vy ko ná va svo -
ju čin nos� v dru hom zmluv nom štá te pros tred níc tvom
stá lej pre vádz kar ne, kto rá sa tam na chá dza, ale bo vy -
ko ná va v tom to dru hom štá te ne zá vis lé osob né čin nos ti 
zo stá lej zá klad ne, kto rá sa tam na chá dza, a ak sa prá -
vo ale bo ma je tok, za kto ré sa príj my pla tia, sku toč ne
via že na túto stá lu pre vádz ka reň ale bo stá lu zá klad ňu.
V ta kom prí pa de sa pod ¾a okol nos tí uplat nia usta no ve -
nia člán ku 7 ale bo člán ku 14.

Člá nok 23

Ma je tok

1. Ne hnu te¾ ný ma je tok uve de ný v člán ku 6, kto rý
vlast ní re zi dent jed né ho zmluv né ho štá tu a kto rý je
umies tne ný v dru hom zmluv nom štá te, sa môže zda ni�
v tom to dru hom štá te.

2. Hnu te¾ ný ma je tok, kto rý je čas �ou pre vádz ko vé ho
ma jet ku stá lej pre vádz kar ne, kto rú má pod nik jed né ho 
zmluv né ho štá tu v dru hom zmluv nom štá te, ale bo
hnu te¾ ný ma je tok, kto rý pat rí k stá lej zá klad ni, kto rú
má re zi dent jed né ho zmluv né ho štá tu v dru hom zmluv -
nom štá te na účel vý ko nu ne zá vis lých osob ných čin -
nos tí, sa môže zda ni� v tom to dru hom štá te.

3. Lode, lie tad lá ale bo cest né vo zid lá pre vádz ko va né
v me dzi ná rod nej do pra ve ale bo hnu te¾ ný ma je tok slú -
žia ci pre vádz ko va niu ta kých lodí, lie ta diel ale bo cest -
ných vo zi diel pod lie ha zda ne niu len v tom zmluv nom
štá te, v kto rom sa na chá dza mies to sku toč né ho ve de -
nia pod ni ku.

4. Všet ky ostat né čas ti ma jet ku re zi den ta zmluv né ho 
štá tu pod lie ha jú zda ne niu len v tom to štá te.

Člá nok 24

Vy lú če nie dvo ji té ho zda ne nia

1. Ak re zi dent jed né ho zmluv né ho štá tu po be rá príj -
my ale bo vlast ní ma je tok, kto rý môže by� v sú la de
s usta no ve nia mi tej to zmlu vy zda ne ný v dru hom
zmluv nom štá te, skôr uve de ný štát po vo lí
a) zní ži� daň z príj mov toh to re zi den ta o sumu rov na jú -

cu sa dani z príj mov za pla te nej  v tom to dru hom štá -
te,

b) zní ži� daň z ma jet ku toh to re zi den ta o sumu rov na -
jú cu sa dani z ma jet ku za pla te nej v tom to dru hom
štá te. 

Také to zní že nie však v žiad nom prí pa de ne pre siah ne
tú čas� dane z príj mov ale bo dane z ma jet ku vy po čí ta -
nej pred jej zní že ním, kto rá po mer ne pri pa dá, pod ¾a
okol nos tí, na príj my ale bo ma je tok, kto ré sa môžu zda -
ni� v tom to dru hom štá te.

2. Ak v sú la de s akým ko¾ vek usta no ve ním tej to zmlu -
vy príj my, kto ré po be rá, ale bo ma je tok, kto rý vlast ní re -
zi dent jed né ho zmluv né ho štá tu, sú vy ňa té zo zda ne nia 
v tom to štá te, ten to štát na priek tomu môže pri vy po čí -
ta ní sumy dane z ostat ných príj mov ale bo ma jet ku ta -
ké ho to re zi den ta vzia� do úva hy tie to vy ňa té príj my ale -
bo ma je tok.

Člá nok 25

Zá sa da rov na ké ho za ob chá dza nia

1. Štát ni prí sluš ní ci jed né ho zmluv né ho štá tu ne -
pod lie ha jú v dru hom zmluv nom štá te žiad ne mu zda ne -
niu ale bo po vin nos tiam s ním spo je ným, kto ré sú iné
ale bo �a ži vej šie ako zda ne nie a s ním spo je né po vin nos -
ti, kto rým pod lie ha jú ale bo môžu pod lie ha� štát ni prí -
sluš ní ci toh to dru hé ho štá tu, kto rí sú v rov na kej si tu á -
cii naj mä vo vz�a hu k tr va lé mu po by tu. Toto
usta no ve nie sa bez oh¾a du na usta no ve nia člán ku 1
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bude uplat ňo va� aj na oso by, kto ré nie sú re zi den tmi
jed né ho ale bo oboch zmluv ných štá tov.

2. Zda ne nie stá lej pre vádz kar ne, kto rú má pod nik
jed né ho zmluv né ho štá tu v dru hom zmluv nom štá te,
ne bu de v tom to dru hom štá te ne priaz ni vej šie ako zda -
ne nie pod ni kov toh to dru hé ho štá tu vy ko ná va jú cich
rov na ké čin nos ti. Toto usta no ve nie sa ne bu de vy kla da� 
ako zá vä zok jed né ho zmluv né ho štá tu, aby pri znal re zi -
den tom dru hé ho zmluv né ho štá tu aké ko¾ vek osob né
ú¾a vy, z¾a vy a zní že nia daní z dô vo du osob né ho sta vu
ale bo ro din ných zá väz kov, kto ré pri zná va svo jim vlast -
ným re zi den tom.

3. Ak sa ne up lat nia usta no ve nia člán ku 9 ods. 1,
člán ku 11 ods. 6 ale bo člán ku 12 ods. 6, sú úro ky, li -
cenč né po plat ky a iné vý dav ky pla te né pod ni kom jed -
né ho zmluv né ho štá tu re zi den to vi dru hé ho zmluv né ho
štá tu na úče ly sta no ve nia zda ni te¾ ných zis kov toh to
pod ni ku od po čí ta te¾ né za rov na kých pod mie nok, ako
keby boli pla te né re zi den to vi skôr uve de né ho štá tu. Po -
dob ne budú na úče ly sta no ve nia zda ni te¾ né ho ma jet ku 
ta ké ho pod ni ku všet ky dlhy pod ni ku jed né ho zmluv né -
ho štá tu voči re zi den to vi dru hé ho zmluv né ho štá tu od -
po čí ta te¾ né za rov na kých pod mie nok, ako keby boli do -
hod nu té voči re zi den to vi skôr uve de né ho štá tu.

4. Pod ni ky jed né ho zmluv né ho štá tu, kto rých ma je -
tok úpl ne ale bo čias toč ne, pria mo ale bo ne pria mo
vlast ní ale bo kon tro lu je re zi dent ale bo re zi den ti dru hé -
ho zmluv né ho štá tu, ne pod lie ha jú v skôr uve de nom
štá te žiad ne mu zda ne niu ani po vin nos tiam s ním spo -
je ným, kto ré sú iné ale bo �a ži vej šie ako zda ne nie
a s ním spo je né po vin nos ti, kto rým pod lie ha jú ale bo
môžu pod lie ha� iné po dob né pod ni ky skôr uve de né ho
štá tu.

5. Usta no ve nia toh to člán ku sa bez oh¾a du na usta -
no ve nia člán ku 2 uplat nia na dane aké ho ko¾ vek dru hu
a cha rak te ru.

Člá nok 26

Rie še nie spor ných prí pa dov do ho dou

1. Ak sa oso ba dom nie va, že opat re nia jed né ho ale bo
oboch zmluv ných štá tov vedú ale bo budú vies� v jej prí -
pa de k zda ne niu, kto ré nie je v sú la de s usta no ve nia mi
tej to zmlu vy, môže ne zá vis le od op rav ných pros tried -
kov, kto ré pos ky tu jú vnút ro štát ne práv ne pred pi sy
tých to štá tov, pred lo ži� svoj prí pad prí sluš né mu or gá -
nu zmluv né ho štá tu, kto ré ho je re zi den tom, ale bo ak sa 
na prí pad vz�a hu je člá nok 25 ods. 1, prí sluš né mu or gá -
nu zmluv né ho štá tu, kto ré ho je štát nym prí sluš ní kom.
Prí pad musí by� pred lo že ný do troch ro kov od pr vé ho
ozná me nia o opat re ní sme ru jú com k zda ne niu, kto ré
nie je v sú la de s usta no ve nia mi tej to zmlu vy.

2. Ak prí sluš ný or gán po va žu je ná miet ku za opráv ne -
nú a ak sám nie je schop ný ná js� uspo ko ji vé rie še nie,
bude sa usi lo va�, aby prí pad vy rie šil vzá jom nou do ho -
dou s prí sluš ným or gá nom dru hé ho zmluv né ho štá tu
tak, aby sa vy lú či lo zda ne nie, kto ré nie je v sú la de s to u -
to zmlu vou. Do siah nu tá do ho da sa uplat ní bez oh¾a du
na ča so vé le ho ty vo vnút ro štát nych práv nych pred pi -
soch zmluv ných štá tov.

3. Prí sluš né or gá ny zmluv ných štá tov sa vy na sna žia
vy rie ši� vzá jom nou do ho dou aké ko¾ vek �až kos ti ale bo
po chyb nos ti, kto ré môžu vznik nú� pri vý kla de ale bo
uplat ňo va ní tej to zmlu vy. Môžu sa aj vzá jom ne po ra di�, 
aby sa vy lú či lo dvo ji té zda ne nie v prí pa doch, kto ré nie
sú v tej to zmlu ve upra ve né.

4. Prí sluš né or gá ny zmluv ných štá tov môžu vzá jom -
ne ko mu ni ko va� pria mo, ako aj pros tred níc tvom spo -
loč nej ko mi sie zlo že nej z prí sluš ných or gá nov ale bo
z ich zá stup cov s cie ¾om do siah nu� do ho du v zmys le
pred chá dza jú cich od se kov. 

Člá nok 27

Vý me na in for má cií

1. Prí sluš né or gá ny zmluv ných štá tov si budú vy mie -
ňa� in for má cie pot reb né na vy ko ná va nie usta no ve ní tej -
to zmlu vy ale bo vnút ro štát nych práv nych pred pi sov
zmluv ných štá tov vz�a hu jú cich sa na dane, kto ré sú
pred me tom tej to zmlu vy, ak zda ne nie, kto ré upra vu jú,
nie je v roz po re s to u to zmlu vou. Vý me na in for má cií nie
je ob me dze ná člán kom 1. Všet ky in for má cie, kto ré
zmluv ný štát pri jal, sa ucho vá va jú v taj nos ti rov na kým
spô so bom ako in for má cie zís ka né pod ¾a vnút ro štát nych 
práv nych pred pi sov toh to štá tu a ozná mia sa len oso -
bám ale bo or gá nom (vrá ta ne sú dov a správ nych or gá -
nov), kto ré sa za obe ra jú vy me ria va ním ale bo vy be ra ním
daní, vy má ha ním ale bo trest ným stí ha ním sú vi sia cim
s tý mi to da ňa mi ale bo roz ho do va ním o op rav ných  pro -
striedkoch tý ka jú cich sa daní uve de ných v tej to zmlu ve.
Tie to oso by ale bo or gá ny po u ži jú ta ké to in for má cie len
na uve de né úče ly. Tie to in for má cie môžu ozná mi� pri ve -
rej ných súd nych ko na niach ale bo v súd nych roz hod nu -
tiach.

2. Usta no ve nia od se ku 1 sa ne bu dú v žiad nom prí pa -
de vy kla da� tak, že nie ktoré mu zmluv né mu štá tu uk la -
da jú po vin nos�
a) vy ko na� ad mi nis tra tív ne opat re nia, kto ré by po ru -

šo va li práv ne pred pi sy a správ nu prax toh to ale bo
dru hé ho zmluv né ho štá tu,

b) pos kyt nú� in for má cie, kto ré by ne bo lo mož né zís ka�
na zá kla de práv nych pred pi sov ale bo v riad nom
správ nom ko na ní toh to ale bo dru hé ho zmluv né ho
štá tu,

c) pos kyt nú� in for má cie, kto ré by od ha li li aké ko¾ vek
ob chod né, hos po dár ske, prie my sel né, ko merč né
ale bo pro fe sio nál ne ta jom stvo ale bo ob chod ný  po -
stup, ale bo in for má cie, kto rých pos kyt nu tie by bolo
v roz po re s ve rej ným po riad kom.

Člá nok 28

Čle no via dip lo ma tic kých mi sií a kon zu lár nych
úra dov

Žiad ne usta no ve nia tej to zmlu vy sa ne do tý ka jú da -
ňo vých vý sad, kto ré pri slú cha jú čle nom dip lo ma tic -
kých mi sií ale bo kon zu lár nych úra dov pod ¾a vše obec -
ných pra vi diel me dzi ná rod né ho prá va ale bo na zá kla de 
usta no ve ní oso bit ných do hôd.
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Člá nok 29

Na do bud nu tie plat nos ti

1. Táto zmlu va pod lie ha ra ti fi ká cii a ra ti fi kač né lis ti -
ny sa vy me nia čo naj skôr.

2. Zmlu va na do bud ne plat nos� 60 dní po vý me ne ra -
ti fi kač ných lis tín a jej usta no ve nia sa budú vy ko ná va�
v oboch zmluv ných štá toch
a) v prí pa de daní vy be ra ných zráž kou pri zdro ji na príj -

my pla te né ale bo pri pí sa né 1. ja nu ára ale bo ne skôr
v ka len dár nom roku na sle du jú com po roku, v kto -
rom zmlu va na do bud ne plat nos�,

b) v prí pa de ostat ných daní z príj mov a daní z ma jet ku
na príj my ale bo ma je tok v kaž dom da ňo vom roku za -
čí na jú com sa 1. ja nu ára ale bo ne skôr v ka len dár -
nom roku na sle du jú com po roku, v kto rom zmlu va
na do bud ne plat nos�.

3. Dňom na do bud nu tia plat nos ti tej to zmlu vy sa
skon čí me dzi Slo ven skou re pub li kou a Slo vin skou re -
pub li kou plat nos� Zmlu vy me dzi Čes ko slo ven skou so -
cia lis tic kou re pub li kou a So cia lis tic kou fe de ra tív nou
re pub li kou Ju ho slá viou o za me dze ní dvo ji té ho zda ne -
nia v od bo re daní z príj mu a z ma jet ku pod pí sa nej
v Pra he 2. no vem bra 1981 a jej usta no ve nia sa pre sta -
nú vy ko ná va� od dá tu mu, keï sa za čne vy ko ná va� táto
zmlu va v sú la de s usta no ve nia mi od se ku 2.

Člá nok 30

Vý po veï

Táto zmlu va zos ta ne v plat nos ti, ak ju nie ktorý
zmluv ný štát ne vy po vie. Kaž dý zmluv ný štát môže
zmlu vu vy po ve da� dip lo ma tic kou ces tou pí som ným
ozná me ním o vý po ve di naj me nej šes� me sia cov pred
kon com kaž dé ho ka len dár ne ho roka na sle du jú ce ho po
uply nu tí pia tich ro kov od dá tu mu na do bud nu tia plat -
nos ti tej to zmlu vy. V ta kom prí pa de sa táto zmlu va pre -
sta ne uplat ňo va� 
a) v prí pa de daní vy be ra ných zráž kou pri zdro ji na príj -

my pla te né ale bo pri pí sa né 1. ja nu ára ale bo ne skôr
v ka len dár nom roku na sle du jú com po roku, v kto -
rom je dané ozná me nie o vý po ve di, 

b) v prí pa de ostat ných daní z príj mov a daní z ma jet ku
na príj my ale bo ma je tok v kaž dom da ňo vom roku za -
čí na jú com sa 1. ja nu ára ale bo ne skôr v ka len dár -
nom roku na sle du jú com po roku, v kto rom je dané
ozná me nie o vý po ve di.

Na dô kaz toho pod pí sa ní, na to riad ne spl no moc ne ní, 
pod pí sa li túto zmlu vu.

Dané v Bra ti sla ve 14. mája 2003 v dvoch pô vod ných
vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom, slo vin skom a  an -
glickom ja zy ku, pri čom všet ky zne nia majú rov na kú
plat nos�. V prí pa de roz diel nos ti vý kla du tex tov bude
roz ho du jú ci ang lic ký text.

Za Slo ven skú re pub li ku:

Eduard Kukan v. r.

Za Slo vin skú re pub li ku:

Dimitrij Rupel v. r.
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PRO TO KOL

Pri pod pi se Zmlu vy me dzi Slo ven skou re pub li kou
a Slo vin skou re pub li kou o za me dze ní dvo ji té ho zda ne -
nia a za brá ne ní da ňo vé mu úni ku v od bo re daní z príj -
mov a z ma jet ku sa oba zmluv né štá ty do hod li, že na sle -
du jú ce usta no ve nia tvo ria ne od de li te¾ nú sú čas�
zmlu vy.

V člán ku 13 ods. 2 tej to zmlu vy vý raz „uzna ná bur za
cen ných pa pie rov“ ozna ču je
a) v prí pa de Slo ven ska slo ven skú bur zu cen ných pa -

pie rov (Bur za cen ných pa pie rov v Bra ti sla ve, a. s.),
b) v prí pa de Slo vin ska lju bl jan skú bur zu cen ných pa -

pie rov (Lju bl jan ska bor za, d. d.), a

c) všet ky ostat né bur zy cen ných pa pie rov, na kto rých
sa do hod nú prí sluš né or gá ny zmluv ných štá tov. 

Na dô kaz toho pod pí sa ní, na to riad ne spl no moc ne ní, 
pod pí sa li túto zmlu vu.

Dané v Bra ti sla ve 14. mája 2003 v dvoch pô vod ných
vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom, slo vin skom a  an -
glickom ja zy ku, pri čom všet ky zne nia majú rov na kú
plat nos�. V prí pa de roz diel nos ti vý kla du tex tov bude
roz ho du jú ci ang lic ký text.

Za Slo ven skú re pub li ku:

Eduard Kukan v. r.

Za Slo vin skú re pub li ku:

Dimitrij Rupel v. r.
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