
Zdaňovanie príjmov daňovníka za prácu vykonávanú v Írsku 
 

Rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie daňových povinností takéhoto daňovníka 
na území SR je rezidencia (miestna príslušnosť) daňovníka.  

 
Lokálne kritériá na určenie rezidencie fyzickej osoby na účely zdaňovania jej príjmov 

sú vymedzené v ustanovení § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov. Ak daňovník pracujúci 
v Írsku má trvalý pobyt na území SR, je na základe týchto kritérií považovaný (bez 
ohľadu na dĺžku svojho prechodného pobytu v Írsku) za rezidenta SR. 

 
Ak v konkrétnom prípade súčasne SR aj Írsko (napr. na základe dĺžky prechodného 

pobytu v Írsku) považujú podľa svojich vnútroštátnych (lokálnych) daňových predpisov tú 
istú fyzickú osobu na vlastnom území za daňového rezidenta, rezidencia takéhoto daňovníka 
sa posudzuje na základe spoločnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.  

V článku 4 ods. 2 Zmluvy medzi SR a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia 
uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 365/2000 (ďalej len „medzinárodná zmluva“) sú 
stanovené pravidlá pre rozhraničenie dvojitej rezidencie fyzickej osoby, ktoré sa aplikujú 
postupne, v tom poradí ako sú uvedené v medzinárodnej zmluve, dovtedy, pokiaľ nie je 
stanovený len jeden štát rezidencie tejto osoby. Výsledok rozhraničenia dvojitej rezidencie 
podľa medzinárodnej zmluvy je relevantný  nielen pre uplatnenie tejto zmluvy, ale tiež pre 
uplatnenie zákona o dani z príjmov.   

 
Ak po uplatnení vyššie uvedených daňových právnych predpisov (zákona o dani 

z príjmov a medzinárodnej zmluvy) je fyzická osoba na území SR považovaná v roku 2007 za 
daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR) a daňovník za rok 2007 
dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúcu sumu 47 808,- Sk, je táto v predloženom prípade 
povinná po skončení zdaňovacieho obdobia podať v lehote najneskôr do 31.03.2008 daňové 
priznanie na území SR, v ktorom uvedie všetky svoje zdaniteľné príjmy za rok 2007 vrátane 
príjmov za prácu v Írsku. Podľa § 45  ods. 1 zákona o dani z príjmov a článku 23 ods. 1 
medzinárodnej zmluvy, k zamedzeniu dvojitého zdanenia príjmov za prácu vykonávanú 
v Írsku, daň prípadne zaplatená na území Írska sa započíta na daňovú povinnosť na území SR 
(metóda jednoduchého zápočtu dane). 

 
Ak naopak po uplatnení vyššie uvedených daňových právnych predpisov je fyzická 

osoba na území SR považovaná v roku 2007 za daňovníka s obmedzenou daňovou 
povinnosťou (nerezidenta SR), nie je táto v predloženom prípade povinná po skončení 
zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie na území SR, ak v tomto období nepoberala 
žiadne príjmy, ktorých zdroj je na území SR.  
  

Administratívna prax v jednotlivých štátoch pri vydávaní potvrdení o daňovej 
rezidencii je rôzna. Niektoré štáty  napr. vôbec nemajú vydané vzory oficiálnych „potvrdení 
o daňovej rezidencii“ a  jednotné postupy pre ich vydávanie (uvedené platí zrejme aj vo 
vzťahu k Írsku). Aj z uvedeného dôvodu vnútroštátne daňové predpisy SR explicitne 
nevymedzujú povinnosť, spôsob a formu preukazovania rezidencie a je len na rozhodnutí 
daňových subjektov uplatniť ten-ktorý spôsob preukazovania rezidencie, ak je na to správcom 
dane vyzvaný.   

Daňovník nie je povinný každoročne automaticky a bezdôvodne predkladať správcovi 
dane dokument (dokonca konkretizovaný) preukazujúci rezidenciu vydaný zahraničným 
správcom  dane.  Vo všeobecnosti však   ak  v rámci začatého  daňového konania  je daňovník  
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správcom dane vyzvaný na preukázanie akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich na správne 
určenie dane, je tak povinný urobiť (napr. § 29 ods. 8 zákona o správe daní).  

 
Potvrdenia o rezidencii určenej len podľa írskych daňových predpisov, ktoré boli 

predkladané daňovníkmi s trvalým pobytom na území SR v predchádzajúcom období, 
nevyjadrovali a nepreukazovali skutočnosť, že uvedená fyzická osoba je rezidentom Írska tiež 
podľa medzinárodnej zmluvy.   

 
Osobitne v daňových vzťahoch k Írsku slovenské daňové orgány evidujú početné 

prípady účelového deklarovania írskej rezidencie fyzickými osobami s trvalým pobytom na 
území SR, ktoré dočasne pracujú na území Írska za účelom vyhýbania sa daňovej povinnosti 
na území SR.  

V tejto súvislosti upozorňujeme, že slovenská daňová správa v rámci systému 
medzinárodnej administratívnej spolupráce získava, resp. preveruje tiež daňové informácie, 
ktorých zdroj je v zahraničí, rovnako ako disponuje dostatočnými právomocami potrebnými 
pre efektívny výkon správy daní a vymáhanie prípadných daňových nedoplatkov. 
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