
Zdanenie príjmov 
zo zahrani čia



daňovník fyzická osoba

daňovníkom s 
neobmedzenou 

daňovou 
povinnos ťou

daňovníkom s 
obmedzenou 

daňovou 
povinnos ťou



daňovník s neobmedzenou 
daňovou povinnos ťou

( rezident, daňový domicil )

- má na Slovensku trvalý pobyt

- alebo sa na Slovensku zdržiavajú aspoň 183 dní 
v príslušnom kalendárnom roku , a to súvisle 
alebo v niekoľkých obdobiach, pričom do tohto 

obdobia sa započítava každý, aj začatý deň 
pobytu.



daňovník s obmedzenou 
daňovou povinnos ťou

na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava 
len na účely štúdia alebo liečenia

alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky 
prekračuje denne alebo v dohodnutých časových 
obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, 

ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky, 



Predmet dane daňovníka
s neobmedzenou da ňovou povinnos ťou

je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na 

- Slovensku 
- v zahrani čí



Predmet dane daňovníka
s obmedzenou da ňovou povinnos ťou

je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na 

- Slovensku 



zamedzenie 
dvojitého zdanenia

metódou 
zápočtu 

dane

metódou 
vyňatia 
príjmov



metóda zápo čtu dane

daň zaplatená v štáte s ktorým je uzatvorená 
zmluva

sa započíta na úhradu dane vypočítanej v 
daňovom priznaní avšak najviac vo výške dane 

pripadajúcej na príjmy z cudzieho štátu



Ak daň zaplatená v tomto štáte 
je vyššia ako daň vypočítaná

podľa slovenského zákona o dani z 
príjmov, 

DÚ samozrejme nič vracať nebude

Ak daň zaplatená v tomto štáte 
je nižšia ako daň vypočítaná
podľa slovenského zákona 

o dani z príjmov, 
daňovník si bude musieť rozdiel doplatiť



metóda zápo čtu dane

Austrália
Belgické kráľovstvo
Česká republika

Chorvátska republika
Írsko
Izrael

Maďarská republika
Kanada

Poľská republika
Ruská federácia

Spojené štáty americké
Švajčiarska konfederácia



metóda vy ňatia príjmov

príjmy z iného štátu sa uvedú v 
daňovom priznaní,

daň sa však v da ňovom priznaní z týchto 
príjmov nepo číta



metóda vy ňatia príjmov

Dánske kráľovstvo
Francúzska republika

Grécka republika
Holandské kráľovstvo

Nórske kráľovstvo
Rakúska republika

Spolková republika Nemecko
Spojené krá ľovstvo Ve ľkej Británie a Severného Írska

Španielsko
Švédske kráľovstvo
Talianska republika 



Pri podávaní daňového priznania 
( už od roku 2009 )

daňovník môže 

použi ť metódu vy ňatia príjmu
ak je tento postup 

pre neho výhodnejší


