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V skratke 

Holandskí zákonodarcovia zverejnili 16. októbra 2015 návrhy zákonov na daňovú konsolidáciu („fiscal 

unity“) v Holandsku. Legislatíva navrhuje: daňovú konsolidáciu v Holandsku medzi holandskou 

materskou spoločnosťou a jej pod-dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú vo vlastníctve dcérskej 

spoločnosti založenej v inom členskom štáte EÚ, ako ak daňovú konsolidáciu medzi holandskými 

sesterskými spoločnosťami, ktoré sú vlastnené materskou spoločnosťou so sídlom v EÚ. 

 

Európsky súdny dvor (ESD) 
v júni 2014 rozhodol že 
holandské pravidlá v oblasti  
daňovej konsolidácie porušujú 
slobodu zakladania. Sloboda 
zakladania bola porušovaná 
tým, že holandské pravidlá 
nepovoľovali daňovú 
konsolidáciu holandskej 
materskej spoločnosti 
s holandskými pod-dcérskymi 
spoločnosťami vo vlastníctve 
dcérskej spoločnosti sídliacej 
v inom členskom štáte EÚ, 
alebo medzi dvoma 
holandskými sesterskými 
spoločnosťami vlastnenými 
materskou spoločnosťou 
sídliacou v inom členskom 
štáte EÚ. 

Holandskí zákonodarcovia 
predložili legislatívny návrh, 
ktorý nahrádza dočasné 
nariadenie účinné od 
16. decembra 2014. Tento 
návrh by umožnil uvedenú 
cezhraničnú daňovú 
konsolidáciu. Umožnila by sa 
tak aj konsolidácia daňových 
základov medzi holandskými 
spoločnosťami v situáciách 
uvedených vyššie. 

Pre účely daňovej konsolidácie 
medzi sesterskými 
spoločnosťami návrh 
umožňuje spoločnostiam aby 
stanovili, ktorá z nich bude 
vystupovať v rámci 
konsolidovaného celku ako 
,materská‘ spoločnosť tohto 
celku. Obe sesterské 
spoločnosti pred vstupom 
do konsolidácie ukončia svoj 
aktuálny finančný rok. 
Materská spoločnosť so sídlom 
v členskom štáte EÚ zároveň 
musí podliehať zdaneniu 
ziskov. 

Pre účely daňovej konsolidácie 
holandskej materskej 
spoločnosti a jej holandskej 
pod-dcérskej spoločnosti 
vlastnenej dcérskou 
spoločnosťou sídliacou v inom 
členskom štáte EÚ, bude 
holandská materská 
spoločnosť naďalej vystupovať 
ako ‘materská’ spoločnosť 
v rámci konsolidovanej 
skupiny. Návrh legislatívy by 
taktiež povolil daňovú 
konsolidáciu ak podiely 
holandskej dcéry vlastní viac 
ako jedna spoločnosť so sídlom 
v inom členskom štáte EÚ. 

Na dcérsku spoločnosť 
vlastniacu holandskú pod-
dcérsku spoločnosť sa tiež 
vzťahuje pravidlo, podobne ako 
je spomenuté vyššie, teda že jej 
zisky musia musia podliehať 
zdaneniu. 

Návrh legislatívy taktiež 
obsahuje konkrétne 
ustanovenia proti zneužitiu 
práva vzťahujúce 
k cezhraničnej konsolidácii 
v súvislosti s  ustanoveniami 
o daňovej uznateľnosti úrokov 
(článok 13l CITA), strate 
pri likvidácii a odpisu 
pohľadávok v rámci 
konsolidovanej skupiny. 

Čo z toho vyplýva 

Daňovníci by mali posúdiť 
súčasné štruktúry, aby 
zhodnotili, či je pre nich 
navrhovaná daňová 
konsolidácia možná a výhodná. 
Daňová konsolidácia môže byť 
výhodná, ak nadnárodná 
spoločnosť vlastní v Holandsku 
stratové a ziskové spoločnosti, 
ktoré doteraz neboli zahrnuté 
do konsolidovaného celku. 
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Aktuálne v PwC 

Mohlo by vás zaujímať 

Pozývame vás na daňové 
školenie v košickej kancelárií 
PwC  

Školenie je zamerané na témy: 
Zmeny v dani z príjmov právnických 
osôb od 1.1.2015 a Colné suspenzie a 
colné kvóty 

Na školení sa dozviete dôležité 
informácie potrebné pre zostavenie 
daňového priznania za rok 2015. 
Priblížime tiež možnosti optimalizácie 
colných platieb a prinesieme informácie 
o tom, ako si uplatniť návrh na dočasné 
pozastavenie ciel. 

Školenie sa uskutoční v pondelok 
7. decembra 2015 od 9:00 do 13:00 
v priestoroch košickej kancelárie PwC. 
Bližšie informácie o programe seminára 
nájdete na našej stránke 
www.pwcacademy.sk/registration, kde sa 
môžete registrovať.  

Počet účastníckych miest je 
limitovaný. 
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