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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

 
 
DIVIDENDY ZO ZISKU ZA ROK 2018 
 
 
 
ZDANENIE PRÍJMU Z DIVIDENDY ZO ZISKU ZA ROK 2018 
 
 
Za podmienok stanovených zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, platného v čase 
odoslania tohto listu (ďalej len „zákon o dani z príjmu“) vyplatená dividenda zo zisku VÚB, a.s., dosiahnutého v roku 
2018, je predmetom zrážkovej dane z príjmu v Slovenskej republike (ďalej len „zrážková daň“).  
 
Povinnosť zraziť a odviesť zrážkovú daň z vyplatených dividend zo zisku za rok 2018 má VÚB, a.s. VÚB, a.s. bude 
vyplácať tzv. čistú (netto) dividendu akcionárom. 
 
1. Ktoré sú to dividendy zo zisku za rok 2018? 
 Ide o dividendy zo zisku  za rok 2018, t.j. za účtovné  obdobie (ÚO) od 1.1.2018 do 31.12.2018 schválené 
 na Riadnom valnom zhromaždení VÚB, a.s., dňa 5.4.2019, ktoré sú prvýkrát vyplácané v roku 2019 (počnúc 
 dňom 24.5.2019) a neskôr (t.j. kým nebudú premlčané, t.j. do 24.5.2024) 
 
2. Kto podlieha zrážkovej dani z dividend zo zisku za rok 2018? 
 Zrážkovú daň sú povinní odviesť akcionári, ktorí sú:  
a) fyzické osoby rezidenti SR 
b) fyzické osoby rezidenti zmluvného štátu 
c) fyzické osoby rezidenti nezmluvného štátu 
d) právnické osoby rezidenti nezmluvného štátu 
 
Zmluvným štátom sa rozumie štát, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo 
medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štáty, ktoré sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej 
ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu (ďalej len „zmluvný štát“), zoznam zmluvných štátov podľa § 2 písm. x) 
zákona o dani z príjmov  je uvedený na poslednej strane týchto doplňujúcich informácií. 
 

3. Kto nepodlieha zrážkovej dani z dividend zo zisku za rok 2018? 
 Zrážková daň sa netýka akcionárov, ktorí sú:  
a) právnické osoby rezidenti SR 
b) právnické osoby rezidenti zmluvného štátu 
 

4. Kto odvedie zrážkovú daň z dividend zo zisku za rok 2018? 
 Povinnosť odviesť zrážkovú daň má VÚB, a.s. (nie akcionár patriaci do príslušnej daňovej skupiny) 
  
5. Aká je výška zrážkovej dane? 
 Zrážková daň pre jednotlivé daňové skupiny akcionárov je:  
a) fyzické osoby rezidenti SR     7% 

b) fyzické osoby rezidenti zmluvného štátu    podľa zmluvy *) alebo 7% 

c) fyzické osoby rezidenti nezmluvného štátu   35% 
d) právnické osoby rezidenti nezmluvného štátu   35% 
 
*) akcionár ktorý je rezidentom zmluvného štátu a chce si uplatniť výhodnejšiu sadzbu dane podľa svojej daňovej rezidencie, musí predložiť spolu 

so žiadosťou o výplatu dividendy za rok 2018 aj potvrdenie daňovej rezidencie vydané správcom dane akcionára príslušného štátu; ak akcionár 
takéto potvrdenie nepredloží, bude mu uplatnená zrážková daň ako pre rezidenta SR  

 
6. Čo s dividendami vyplatenými zo zisku za rok 2017 a za roky predchádzajúce? 
 Vyplatená dividenda zo zisku VÚB, a.s., dosiahnutého v roku 2017 je predmetom zrážkovej dane, dividenda 
zo zisku VÚB, a.s. dosiahnutého v roku 2016 a skôr podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmu v znení 
neskorších predpisov, platného v čase odoslania tohto listu, nie je predmetom  zrážkovej dane z príjmu v 
Slovenskej republike.  

 

http://www.vub.sk/
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ODVOD DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE Z DIVIDEND ZO ZISKU ZA ROK 2018  
 

V zmysle novely zákona o zdravotnom poistení (č. 580/2004 Z.z.) a Stanoviska Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky zo dňa 14.1.2016, VÚB, a.s. nemá povinnosť odvádzať preddavky na zdravotné poistenie z dividend a ani 

akcionári VÚB, a.s. nemusia platiť zdravotné odvody z dividend s účinnosťou od 1.1.2016. Uvedené znamená, že ak 

dochádza k výplate dividend po 1.1.2016 a neskôr, nie je žiadna zákonná vykazovacia a odvodová povinnosť. 

 
ZMENA OSOBNÝCH ÚDAJOV AKCIONÁRA – AKO A KDE OHLÁSIŤ ZMENU 
 
V prípade, ak osobné údaje (napr. meno, priezvisko a adresa) vo Vašom platnom doklade totožnosti, ktorým sa pri 
uplatnení práva na výplatu dividend preukazujete (občiansky preukaz alebo cestovný pas), nie sú totožné s osobnými 
údajmi uvedenými na oznámení o výplate dividend za rok 2018, odporúčame Vám pred uplatnením si nároku na 
dividendu požiadať o zmenu osobných údajov Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj ako Centrálny 
depozitár; ide o bývalé Stredisko cenných papierov SR) alebo člena Centrálneho depozitára podľa toho, ktorá inštitúcia 
vedie Váš majetkový účet cenných papierov (t. j. účet, na ktorom sú evidované Vaše akcie VÚB, a.s.). Ak je Váš 
majetkový účet pre cenné papiere vedený vo VÚB, a.s., môžete o zmenu údajov požiadať v ktorejkoľvek pobočke 
banky. 
 
Po zaevidovaní zmeny osobných údajov Vám Centrálny depozitár alebo člen Centrálneho depozitára, zašle  potvrdenie 
o zaevidovaní zmeny  osobných  údajov. Originál alebo úradne overenú kópiu tohto potvrdenia predložte pri 
uplatňovaní nároku na dividendu. Ak žiadate o výplatu dividend bezhotovostným prevodom na účet prostredníctvom 
žiadosti o výplatu dividendy, v jej časti „A. Identifikačné údaje akcionára“ odporúčame uviesť Vaše aktuálne (t. j. nové), 
ako aj Vaše pôvodné (t. j. staré) osobné údaje (napr. meno, priezvisko a adresa).  
Potvrdenie o zmene údajov sa nevystavuje ani nevyžaduje, ak máte majetkový účet vedený vo VÚB, a.s. 
 
V prípade, ak nastala zmena zapísaných údajov o právnickej osobe, odporúčame pred uplatnením si nároku na 
dividendu požiadať o zmenu týchto údajov príslušnú inštitúciu, ktorá vedie majetkový účet a relevantne preukázať túto 
zmenu pri uplatnení si nároku na výplatu dividend. 
 
Pokiaľ ste nezaevidovali zmenu Vašich osobných údajov a zapísaných údajov o právnickej osobe pred uplatnením si 
nároku na dividendu, predložte pri uplatňovaní nároku na dividendu v hotovosti alebo priložte k Žiadosti o výplatu 
dividend z akcií VÚB, a.s., na účet originál alebo kópiu listiny preukazujúcej uvedenú zmenu. 
 
Dôvodom tohto postupu je skutočnosť, že VÚB, a.s., je síce emitentom svojich akcií, ale právne predpisy SR jej 
neumožňujú vykonávať zmeny osobných údajov na majetkových účtoch majiteľov cenných papierov vedených 
Centrálnym depozitárom alebo iným členom Centrálneho depozitára. Centrálny depozitár vedie zoznam osobných  
údajov akcionárov VÚB, a.s., ktorý používa VÚB, a.s., na správnu identifikáciu akcionárov VÚB, a.s., pri výplate 
dividend a slúži tiež na evidenciu a korešpondenciu so svojimi akcionármi, napr. na zasielanie oznámení o výplate 
dividend a pozvánok na valné zhromaždenia. Taktiež pri predaji, darovaní alebo pri akomkoľvek právnom úkone 
spojenom s akciami VÚB, a.s., je potrebné, aby ste mali Vaše osobné údaje v uvedenej evidencii aktualizované. Na 
základe uvedených dôvodov Vám odporúčame požiadať o zaevidovanie prípadnej zmeny osobných údajov bez 
zbytočného odkladu v záujme toho, aby Vám naďalej plynuli výhody z uplatňovania Vašich práv k akciám VÚB, a.s.  
 

 
NEVYPLATENÉ DIVIDENDY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY – AKO UPLATNIŤ SVOJ NÁROK 
 
V prípade, že ste si doteraz neuplatnili celý Váš nárok na dividendu môžete si tento nárok uplatniť požiadaním o výplatu 
dividendy: 
1) v ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s. (pobočka) buď v hotovosti, alebo bezhotovostným prevodom na 

účet  
2) prostredníctvom Žiadosti o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet bezhotovostným prevodom (ďalej len 

„Žiadosť“). Pri vypĺňaní uvedenej Žiadosti je potrebné v časti „C. Dividendy z akcií VÚB, a.s.“, uviesť, za ktoré roky 
si dividendy želáte vyplatiť. V prípade, že dividendy Vám boli za niektoré roky už vyplatené, alebo nárok na výplatu 
dividend je premlčaný, VÚB, a.s., bude považovať v Žiadosť o vyplatenie týchto dividend za bezpredmetnú. Riadne 
vyplnenú Žiadosť s úradne overeným podpisom je potrebné odoslať na adresu ústredia uvedenú v jej hlavičke. 

 
UPOZORNENIE: Nárok na výplatu dividend sa premlčuje uplynutím 5 rokov odo dňa začiatku vyplácania dividend. 
Uvedené znamená, že napríklad dividendy zo zisku za rok 2018 sa budú vyplácať od 24. mája 2019, počas piatich 
rokov, t.j. do 24. mája 2024. Po uplynutí tejto doby sa tieto dividendy už nebudú vyplácať.     

http://www.vub.sk/
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DEDIČSTVO AKCIÍ VÚB, A.S. 
 
(1) Dokladom na preukázanie nároku na zdedené akcie VÚB, a.s., je originál právoplatného uznesenia súdu 
o dedičskom konaní alebo osvedčenie o dedičstve vydané notárom (konajúcim ako súdny komisár) alebo ich úradne 
overené kópie (notárom alebo matrikou). V predmete dedičstva v tomto uznesení alebo osvedčení bude ustanovený 
(a) dedič, (b) názov cenného papiera (t. j. akcie VÚB, a.s.), (c) číselné označenie akcií VÚB, a.s., t. j. ISIN – SK 111 
000 1437 (prípadne staršie číselné označenia ISIN – SK 112 000 1070 alebo CS 000 800 3158), (d) počet zdedených 
akcií VÚB, a.s., a (e) číslo majetkového účtu cenných papierov poručiteľa (t. j. zosnulého akcionára), kde sú evidované 
zdedené akcie VÚB, a.s. 
 
V prípade, že v predmete dedičstva chýbajú údaje o dedičstve akcií VÚB, a.s., je potrebné zvážiť možnosť požiadať o 
znovuotvorenie dedičského konania a ich dodatočné zapísanie na základe dokladov preukazujúcich vlastníctvo akcií 
VÚB, a.s., zosnulej osoby. Takýmto dokladom je napr. stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov, ktorý minimálne 
raz do roka zasiela Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj ako „Centrálny depozitár“) alebo člen 
Centrálneho depozitára, u ktorého je majetkový účet zosnulého vedený. Ak uvedený doklad nemáte k dispozícii, 
odporúčame Vám obrátiť sa na Vášho notára (konajúceho ako súdny komisár), ktorý je oprávnený požiadať Centrálny 
depozitár alebo člena Centrálneho depozitára o vydanie stavového výpisu z majetkového účtu cenných papierov, 
vedeného na poručiteľa (t. j. zosnulého akcionára) z dôvodu prejednávania dedičského konania. 
 
(2) Je nevyhnutné mať otvorený majetkový účet cenných papierov zriadený v mene dediča akcií buď u niektorého 
z členov Centrálneho depozitára alebo v Centrálnom depozitári. Členom Centrálneho depozitára je v súčasnosti 
väčšina bánk na Slovensku, vrátane VÚB, a.s., a niekoľko obchodníkov s cennými papiermi. Zoznam členov 
Centrálneho depozitára môžete nájsť na internetovej stránke www.cdcp.sk. 
Ak sa rozhodnete pre VÚB, a.s., ktorá je členom Centrálneho depozitára od roku 2004, odporúčame Vám obrátiť sa 
na ktorúkoľvek pobočku VÚB, a.s., so žiadosťou o otvorenie majetkového účtu cenných papierov. K majetkovému účtu 
cenných papierov nie je potrebné mať vo VÚB, a.s., otvorený aj bežný eurový účet. 
 
(3) Ďalším krokom je požiadanie o prechod zdedených akcií VÚB, a.s., t. j. odpísanie zdedených akcií z majetkového 
účtu cenných papierov poručiteľa (t. j. zosnulého akcionára) a ich následné pripísanie na majetkový účet dediča. Po 
zaregistrovaní prechodu akcií vydá Centrálny depozitár alebo člen Centrálneho depozitára, ktorý vedie majetkový účet 
cenných papierov dedičovi, zmenový výpis z tohto účtu. Až po obdržaní tohto dokladu o vlastníctve sa z dediča stane 
právoplatný majiteľ zdedených akcií.  
K prechodu akcií je potrebné predložiť: 
(a) platný doklad totožnosti,  
(b) právoplatný doklad o dedičskom konaní,                
(c) číslo majetkového účtu cenných papierov poručiteľa (zosnulého akcionára), na ktorom sú evidované zdedené akcie 
VÚB, a.s., len v prípade, že nie je uvedené v doklade o dedičskom konaní. Číslo majetkového účtu je uvedené aj na 
výpise z majetkového účtu cenných papierov poručiteľa (t. j. zosnulého akcionára). V prípade, že takýto výpis nemáte 
k dispozícii, a číslo nie je uvedené ani v doklade o dedičskom konaní, odporúčame Vám obrátiť sa na Centrálny 
depozitár alebo príslušného člena Centrálneho depozitára, ktorý majetkový účet zosnulého vedie.  
 
(4) Po obdržaní zmenového výpisu, prípadne iného potvrdenia preukazujúceho prechod zdedených akcií VÚB, a.s., 
na majetkový účet cenných papierov dediča, je možné uplatniť si nárok na prípadné nevyplatené dividendy, aj za 
minulé roky, za podmienky, že si na ne poručiteľ (t.j. pôvodný zosnulý  akcionár) svoje právo neuplatnil. V prípade, že 
požiadate o výplatu týchto dividend na základe formulára Žiadosť o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., na účet 
bezhotovostným prevodom, vo formulári v časti „A. Identifikačné údaje akcionára“, bude potrebné uviesť: 
(a) identifikačné údaje poručiteľa (t.j. zosnulého akcionára), 
(b) identifikačné údaje dediča,  
(c) dátum registrácie prechodu zdedených akcií. 
 
V prípade, že ste požiadali o registráciu prechodu akcií VÚB, a.s., u iného člena Centrálneho depozitára (teda nie vo 
VÚB, a.s.), je potrebné spolu so Žiadosťou o výplatu dividend z akcií VÚB, a.s., predložiť aj: 
(a) právoplatný doklad o dedičskom konaní,  
(b) zmenový výpis, prípadne iné potvrdenie preukazujúce prechod zdedených akcií VÚB, a.s., na majetkový účet 
cenných papierov dediča,  
(c) platný preukaz totožnosti dediča (občiansky preukaz alebo cestovný pas) – len ak o výplatu dividend žiadate v 
niektorej z pobočiek VÚB, a.s. 
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PLNOMOCENSTVO PRI VÝPLATE DIVIDENDY 
 
Akcionár oprávnený na dividendu z akcií VÚB, a.s., môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na výplatu 
dividendy z akcií VÚB, a.s., buď v hotovosti alebo na účet bezhotovostným prevodom na základe písomného, úradne 
overeného plnomocenstva. Splnomocnenec predloží plnomocenstvo na výplatu dividendy spolu s vlastným platným 
dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) v ktoromkoľvek obchodnom mieste VÚB, a.s., na 
Slovensku. V prípade, že plnomocenstvo splnomocňuje na výplatu dividendy na účet bezhotovostným prevodom, 
splnomocnenec predloží spolu s plnomocenstvom aj vyplnenú a podpísanú Žiadosť o výplatu dividend z akcií VÚB, 
a.s. 
 
Plnomocenstvo môže byť akceptované, len ak obsahuje úplné a adresné splnomocnenie na právne úkony spojené s 
uplatnením práva na výplatu dividendy z akcií VÚB, a.s. V záujme uľahčenia prípravy plnomocenstva a z dôvodu 
vyhnutia sa prípadného odmietnutia neúplného alebo nedostatočného plnomocenstva na výplatu dividendy, prosím, 
použite nami vyhotovený vzor plnomocenstva, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke VÚB, a.s., www.vub.sk  
v časti „O VÚB“ - „Informačný servis“ - „Informácie pre akcionárov“ alebo na požiadanie na ktoromkoľvek obchodnom 
mieste VÚB, a.s..  
 
Splnomocnenci - právnické osoby predložia výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace (originál, resp. 
overená kópia) a plnomocenstvo s úradne overeným (osvedčeným) podpisom splnomocniteľa.  
Pokiaľ by bol podpis akcionára na plnomocenstve úradne osvedčený mimo územia Slovenskej republiky, musí byť 
vyššie overený alebo osvedčený tzv. apostillou (Apostille) v súlade s Haagskym dohovorom o zrušení požiadavky 
vyššieho overovania zahraničných verejných listín z 5.10.1961. 
 

KÚPA A PREDAJ AKCIÍ VÚB, A.S.  
 
UPOZORNENIE: Akcionári, ktorí majú právo na výplatu dividend (aj z minulých rokov) a zároveň chcú predať akcie 
VÚB, a.s., si právo na výplatu dividend musia uplatniť pred predajom akcií VÚB, a.s. 
 
Od 13.04.2015 nie je možné predať akcie VÚB, a.s., priamo VÚB, a.s., a to na základe uznesenia Riadneho valného 
zhromaždenia VÚB, a.s., zo dňa 27. marca 2015, ktorým bolo schválené ukončenie nadobudnutia vlastných akcií VÚB, 
a.s.  
 
Akcie VÚB, a.s., sa dajú kúpiť alebo predať na Burze cenných papierov v Bratislave. VÚB, a.s., Vám ako 
licencovaný obchodník s cennými  papiermi môže sprostredkovať: 
(a) predaj Vašich akcií za podmienky, že máte vedený majetkový účet cenných papierov vo VÚB, a.s., alebo 

v Centrálnom depozitári  
(b) kúpu akcií za podmienky, že máte vedený majetkový účet cenných papierov vo VÚB, a.s. 
V prípade záujmu obchodovať s akciami VÚB, a.s., prosím, kontaktujte ktorúkoľvek pobočku VÚB, a.s., kde Vám radi 
pomôžu alebo poradia pri sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov. Pri predaji akcií prostredníctvom 
VÚB, a.s., je potrebné predložiť doklad totožnosti a výpis z Vášho majetkového účtu cenných papierov, ktorý je 
dokladom o vlastníctve akcií. Ak výpis z Vášho majetkového účtu nemáte k dispozícii, je možné si ho vyžiadať z 
Centrálneho depozitára. Výpis z majetkového účtu vedeného vo VÚB, a.s., nie je potrebné predkladať. 
 
Alternatívou k vyššie uvedenej možnosti (t.j. inak než prostredníctvom VÚB, a.s.) je požiadať o sprostredkovanie kúpy 
a predaja Vašich akcií VÚB, a.s., iného obchodníka s cennými papiermi. V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť zmluvu 
o sprostredkovaní predaja Vašich akcií s iným obchodníkom, odporúčame Vám: 
 
1) overiť si platnosť licencie obchodníka s cennými papiermi buď na adrese Národnej banky Slovenska, a to na 

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (tel.: 02/5787 1111, 02/5865 1111) alebo na internetovej stránke Národnej 
banky Slovenska www.nbs.sk. Zoznam subjektov (obchodníkov s cennými papiermi), ktorým bolo vydané 
povolenie na poskytovanie investičných služieb, nájdete na uvedenej internetovej stránke NBS pod odkazovými 
heslami: „Dohľad nad finančným trhom → Zoznamy subjektov, registre a formuláre → Trh cenných papierov → 
Obchodníci s cennými papiermi“. Ďalej Vám odporúčame ešte pred podpísaním obchodnej zmluvy 

2) informovať sa o aktuálnej cene akcií VÚB, a.s., na akciovom trhu burzy cenných papierov, ktorá sa pravidelne 
zverejňuje v denníkoch PRAVDA alebo Hospodárske noviny, a taktiež na internetovej stránke Burzy cenných 
papierov v Bratislave, a.s., www.bsse.sk pod odkazovými heslami: „Obchodovanie → Kurzové lístky → Kurzový 
lístok akcií a podielových listov“. Vývoj ceny akcie VÚB, a.s., je k dispozícii na webovej stránke banky www.vub.sk  
v časti „O VÚB“ - „Informačný servis“ - „Informácie pre akcionárov“. Pred podpisom zmluvy si, prosíme, pozorne 
prečítajte celý obsah zmluvy vrátane obchodných podmienok a právnych ustanovení. 
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ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
Ďalšie informácie v súvislosti s akciami VÚB, a.s., nájdete na internetovej stránke VÚB, a.s., www.vub.sk v časti            
„O VÚB“ - „Informačný servis“ - „Informácie pre akcionárov“ a taktiež Vám ich radi poskytneme prostredníctvom 
nasledovných kontaktov: 
 
Mailom alebo telefonicky: 
Mgr. Michaela Haviarová  mhaviarova@vub.sk   +421 2 5055 2274 alebo na tel. čísle: +421 2 5055 2578 
 
Poštou: 

VÚB, a.s.  
Oddelenie Sekretariát banky  
Mlynské nivy 1 
829 90 Bratislava 
Slovenská republika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vub.sk/
http://www.vub.sk/
mailto:mhaviarova@vub.sk


  DÔLEŽITÉ 

 

 
Všeobecná úverová banka, a.s. 

so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 341/B, IČO: 31 320 155 
www.vub.sk 

 

 
          Zoznam zmluvných štátov podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov platný od 1.1.2019: 
 

Zmluvný štát/jurisdikcia Typ zmluvy Zb./ Z. z. Dátum účinnosti 

Albánsko Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Andorra Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Anguilla Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Argentína Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Arménsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 6/2017 01.01.2018 

Aruba Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Austrália Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 157/2000 01.01.2000 

Azerbajdžan Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2016 

Bahamy Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2019 

Bahrajn Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2019 

Barbados Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Belgicko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 
354/2002  
 92/2007 

01.01.2001 

Belize Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Bermudy Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Bielorusko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 112/2001 01.01.2001 

Bosna a Hercegovina Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 99/1983 01.01.1984 

Brazília Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 200/1991 01.01.1991 

Britské panenské ostrovy Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Bulharsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 287/2001 01.01.2002 

Cookove ostrovy Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.09.2017 

Curacao Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Cyprus Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 30/1981 01.01.1981 

Česká republika Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 238/2003 01.01.2004 

Čierna Hora Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 269/2002 01.01.2002 

Čile Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Čína Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 41/1988 01.01.1988 

Dánsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 53/1983 01.01.1983 

Estónsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 383/2006 01.01.2007 

Etiópia Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 123/2018 01.01.2019 

Faerské ostrovy Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2012 

Fínsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 207/2001 01.01.2001 

Francúzsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 73/1975 25.01.1975 

Ghana Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2014 

Gibraltár Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Grécko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 98/1989 01.01.1990 

Grenada Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2019 

Grónsko Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2012 

Gruzínsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 201/2012 01.01.2012 

Guatemala Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.10.2017 

Guernsey Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Holandsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 
138/1974199/1997 - protokol 

k zmluve 

450/2010 - protokol k zmluve 

01.01.1972 

Hongkong Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2019 

Chorvátsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 220/1997 01.01.1997 

India Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 77/1987 01.01.1985 

Indonézia Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 12/2002 01.01.2002 

Irán Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 122/2018 01.01.2019 

Írsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 365/2000 01.01.2000 

Island Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 225/2003 01.01.2004 

Izrael Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 327/2000 01.01.2001 

Japonsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 46/1979 01.01.1979 

Jersey Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Juhoafrická republika Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 39/2001 01.09.1999 

Kajmanie ostrovy Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Kamerun Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2016 

Kanada Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 
369/2002 
96/2007 

01.01.2002 

Kazachstan Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 257/2008 01.01.2009 

Kolumbia Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Kórea Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 244/2003 08.07.2003 

Kostarika Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2014 

Kuvajt Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 93/2014 01.01.2015 

Libanon Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.09.2017 

Lichtenštajnsko Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Litva Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 756/2002 01.01.2003 

Líbya Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 258/2010 01.01.2011 

Lotyšsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 317/2000 01.01.2001 

Luxembursko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 227/1993 01.01.1993 

Macao Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2019 

Macedónsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 153/2010 01.01.2011 

Maďarsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 80/1996 01.01.1996 

Malajzia Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 211/2016 01.01.2017 

Malta Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 318/2000 01.01.2001 

Marshallove ostrovy Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.04.2017 

Maurícius Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2016 

Mexiko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 429/2007 01.01.2008 

Moldavsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 514/2006 01.01.2007 

Monako Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.04.2017 

Mongolsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 
30/1979 
49/1979 

15.01.1979 
15.01.1979 

Montserrat Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Nauru Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Nemecko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 18/1984 01.01.1984 

Nigéria Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 339/1991 01.01.1991 

Niue Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Nórsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 35/1980 01.01.1980 

Nový Zéland Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2014 

Ostrov Man Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Pakistan Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.04.2017 

Panama Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.07.2017 

Peru Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2019 

Poľsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 
95/1996 

212/2014 - protokol k zmluve 
01.01.1996 

Portugalsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 11/2005 01.01.2005 

Rakúsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 48/1979 01.01.1980 

Rumunsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 105/1996 01.01.1996 

Ruská federácia Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 31/1998 01.01.1998 

Samoa Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

San Maríno Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2016 

Saudská Arábia Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Senegal Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Seychely Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2016 

Singapur Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 381/2006 01.01.2007 

Slovinsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 386/2004 01.01.2005 

Spojené arabské emiráty Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 58/2017 01.01.2018 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 89/1992 01.01.1992 

Srbsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 269/2002 01.01.2002 

Srí Lanka Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 132/1979 01.01.1979 

Sv. Krištof a Nevis Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Sv. Lucia Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.03.2017 

Sv. Martin Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2014 

Sv. Vincent a Grenadíny Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Sýria Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 35/2010 01.01.2011 

Španielsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 23/1982 01.01.1982 

Švajčiarsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 
127/1998224/2012 – protokol 

k zmluve 
01.01.1998 

Švédsko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 9/1981 01.01.1981 

Taiwan Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia FS 9/2011 ozn. č. 31 01.01.2012 

Taliansko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 17/1985 01.01.1985 

Tunisko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 419/1992 01.01.1992 

Turecko Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 90/2000 01.01.2000 

Turkmenistan Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 100/1999 01.01.1999 

Turks a Caicos Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2015 

Uganda Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

Ukrajina Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 173/1997 01.01.1997 

Uruguaj Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2017 

USA Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 74/1994 01.01.1993 

Uzbekistan Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 444/2003 01.01.2004 

Vanuatu Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach 461/2013 01.01.2019 

Vietnam Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 296/2009 01.01.2010 
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