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Peniaze už v zahraničí neskryjete 
 
Ukrývať svoje peniaze v iných krajinách po celom svete bolo v minulosti celkom jednoduché, a to 
vzhľadom na neochotu jednotlivých krajín vymieňať informácie s ostatnými krajinami. V poslednej 
dobe bývajú firmy obviňované z toho, že sa vyhýbajú daňovým povinnostiam využívaním 
cezhraničných transakcií a schém vytvorených len za týmto účelom. Jednotlivé vlády majú však svoj 
podiel viny v tejto veci, pretože ich neochota spolupracovať umožnila, že tieto schémy vydržali oveľa 
dlhšie ako mali. Tento stav sa výrazne zmení na základe dohody o  automatickej výmene daňových 
informácií medzi jednotlivými krajinami prijatej na globálnom fóre organizovanom OECD, ktoré sa 
konalo nedávno v Berlíne.   
 
V roku 2017 si Slovensko začne automaticky vymieňať daňové informácie s 54 krajinami. Ďalších 35 
krajín, vrátane Rakúska, Belize a Švajčiarska začne zdieľať informácie od roku 2018. Veľkou výzvou 
pre slovenské daňové úrady je efektívne využitie všetky tieto údaje. Zostanú len ležať bez povšimnutia 
v niekoho doručenej pošte, alebo budú mať úrady zriadený systém, ktorý automaticky spáruje tieto 
údaje s daňovými priznaniami? Slovensko už podlieha Smernici EÚ o zdanení príjmov z úspor, čo 
znamená, že od ostatných členských štátov EÚ už dostáva niektoré informácie o výnosových úrokoch 
plynúcich slovenským občanom v daných krajinách EÚ. 
 
Posun k výmene väčšieho rozsahu informácií medzi krajinami je súčasťou mohutného globálneho 
tlaku na zastavenie daňových únikov a agresívneho daňového plánovania. Typický pasívny príjem 
plynie zo zahraničia v podobe úrokov, dividend a príjmu z prenájmu. Ak skrývate svoj príjem zo 
zahraničia a nedeklarujete ho na Slovensku, musíte si uvedomiť, že to môže viesť k finančným 
sankciám a eventuálne k trestnému stíhaniu. Dobrou správou je, že máte čas na to, aby ste si svoje 
daňové záležitosti dali do poriadku ešte pred rokom 2017, kedy sa začne výmena informácií. 

  

 

 
Hiding your money offshore? 
 

Hiding your money in other countries around the globe has been quite easy in the past because of the 

reluctance by countries to share information with other countries. In recent times companies have 

been blamed for avoiding taxes through cross border tax avoidance schemes, however governments 

need to share the blame as their reluctance to cooperate has allowed these schemes to continue far 

longer than they should have. The status quo will significantly change after a Global Forum held in 

Berlin recently agreed on the automatic exchange of tax related information between countries.   

 

In 2017 Slovakia will start sharing tax related information automatically with 54 other countries. An 

additional 35 countries will start sharing information from 2018, including Austria, Belize and 

Switzerland. The big challenge for the Slovak tax authorities is how to effectively use all this data? Will 

it simply sit idle in someone’s inbox or will they have the systems in place to automatically cross match 

this data with tax returns? Slovakia is already subject to the EU Savings Directive which means that it 

already receives some information from other EU countries about interest income earned by Slovak 

citizens in these EU countries. 
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The move to exchange more information between countries is part of a huge global push to stop tax 

evasion and aggressive tax planning. Typically passive income is earned offshore, such as interest, 

dividends and rental income. If you have been hiding your money offshore and not declaring the 

income in Slovakia, you should understand that this could end in financial penalties and possibly 

criminal prosecution. The good news is that you have time to clean up your tax affairs before the 

information sharing starts in 2017. 


