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Eliminácia veľkej medzery v daňových zákonoch 
 

Mnohí podnikatelia môžu byť zaskočení novými daňovými pravidlami ohľadom úrokov z úverov od 

spriaznených strán, ktoré by mali začať platiť od 1. januára 2015. Navrhované nové pravidlá nízkej 

kapitalizácie budú mať dopad na podkapitalizované spoločnosti alebo spoločnosti zaťažené vysokými 

úvermi od spriaznených strán. Nové pravidla sa budú vzťahovať nielen na cezhraničné úvery v rámci 

nadnárodných skupín, ale aj na úvery medzi slovenskými spoločnosťami. 

 

Povedzme, že máte preinvestovať 1 mil. €, a tak založíte na Slovensku novú spoločnosť. V súčasnosti 

máte možnosť vložiť 5 000 € do základného imania danej spoločnosti a poskytnúť jej úver vo výške 

995 000 € od inej spoločnosti, ktorú založíte v krajine s nízkym daňovým zaťažením. Slovenská 

spoločnosť zaplatí povedzme 7 % úrok z prijatého úveru (69 650 €) a uplatní si ho ako daňový náklad. 

Prostredníctvom úroku sa teda efektívne presunie časť zisku vo výške 69 650 € zo Slovenska do 

krajiny s nízkym daňovým zaťažením, pretože zníži slovenský základ dane. 

 

Podľa starých pravidiel nízkej kapitalizácie spred roka 2004 by bol úrok z úveru prijatého od 

spriaznenej strany daňovo uznateľný najviac z čiastky 4-násobne prevyšujúcej výšku vlastného 

imania. Daňovo uznateľný by tak bol iba úrok z časti úveru vo výške 20 000 €, teda iba náklad vo 

výške 1 400 €. V tejto situácii by bol slovenský základ dane vyšší o 68 250 €, čo by v konečnom 

dôsledku znamenalo zaplatiť na dani o 15 015 € viac (pri sadzbe 22 %), ak by spoločnosť vykázala 

kladný základ dane. Problémom starého zákona bolo, že nebol dosť precízne naformulovaný, takže 

mnohé spoločnosti vedeli dané pravidlá obísť. 

 

Podľa navrhovaných nových pravidiel bude daňová uznateľnosť úrokov z dlhov voči spriazneným 

stranám limitovaná účtovnými výsledkami spoločnosti (ukazovateľom EBIDA), a nie vopred 

definovaným pomerom dlhu voči spriaznenej strane k výške vlastného imania dlžníka. Nové pravidlá 

majú za cieľ obmedziť daňovú uznateľnosť úrokov zaplatených z úverov prijaté od spriaznených strán 

na 25 % z výšky ukazovateľa EBIDA, ktorý spoločnosť dosiahla. Tým sa obmedzí výška vnútornej 

miery zadlženosti, ktorú môžu spoločnosti využiť na zníženie svojho základu dane. Definícia 

spriaznenej strany podľa terajšieho slovenského zákona o dani z príjmov je navyše oveľa širšia, než 

tomu bolo pred rokom 2004, takže bude ťažšie nové pravidlá obchádzať. 

   

Platitelia dane tak budú musieť do 31. decembra 2014 prehodnotiť štruktúru svojich interných dlhov 

a podniknúť potrebné kroky, aby naplnili požiadavky nového zákona. Akcionári resp. spoločníci tak 

možno budú musieť, napríklad, zredukovať vnútornú zadlženosť svojich spoločností, aby sa vyhli 

prípadným nepríjemným prekvapeniam v roku 2015. 

 
 

 
 
 
 

http://komentare.hnonline.sk/komentare-167/dane-maju-o-medzeru-menej-625967
http://komentare.hnonline.sk/komentare-167/dane-maju-o-medzeru-menej-625967


 
 

Large tax loophole to close 
 
Many business owners may be caught out by the new tax rules on related party loans expected to 
apply from 1 January 2015. The proposed new thin capitalization rules will affect undercapitalized or 
highly leveraged companies with loans from related parties. The new rules will also cover loans 
between Slovak companies not only multinational groups with cross border loans. 
 
Let’s say you have Euro 1m to invest, so you set up a new Slovak company. Currently you can 
contribute Euro 5,000 in share capital and make a loan of Euro 995,000 to the company from another 
company you establish in a low tax country.  The Slovak company pays say 7% interest on the loan 
(Euro 69,650) and claims a tax deduction. The payment of interest effectively shifts Euro 69,650 of 
profit from Slovakia to a low tax jurisdiction because it reduces the Slovak tax base.   
 
Under the old pre 2004 thin capitalization rules, interest would only be deductible up to a 4:1 related 
party debt to equity limit. So interest on only Euro 20,000 of the loan would be tax deductible, i.e. 
interest of Euro 1,400 would be tax deductible. In this scenario, the Slovak tax base would be Euro 
68,250 higher which would effectively mean paying Euro 15,015 more in tax (at 22%) if the company 
has a positive tax base. The problem with the old law was that it was not well drafted so many 
companies could get around the rules. 
 
Under the proposed new rules, interest deductions on related party debt will be limited based on the 
company’s accounting results (EBIDA), not on a predefined related party debt to equity ratio. The new 
rules aim to limit the tax deduction for interest paid on related party loans to 25% of the company’s 
EBIDA. This will limit the amount of internal debt leverage you may use to reduce your company’s tax 
base. The definition of a related party under Slovak tax law is also much broader now than it was 
under the previous pre-2004 regime, so it will be more difficult to avoid the new rules. 
   
Taxpayers will need to review their internal debt structures between now and 31 December 2014 and 
make any necessary changes to comply with the new law. This may require shareholders to increase 
capital and/or reduce internal debt in order to avoid any unpleasant surprises in 2015. 


