
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. októbra 2012 nadobúdajú účinnosť zmeny 

Obchodného zákonníka a Daňového poriadku 

týkajúce sa spoločností s ručením obmedze-

ným. 

 

Prvou dôležitou novinkou je, že sa zavádza 

zákaz, aby spoločnosť s ručením obmedze-

ným mohla založiť osoba s daňovým nedo-

platkom. 

 

Ďalšia významná zmena sa dotýka prevodu 

alebo rozdelenia väčšinového obchodného 

podielu. V týchto prípadoch bude musieť tak 

prevádzajúci (spoločník) ako aj nadobúdateľ 

obchodného podielu predložiť obchodnému 

registru ako predpoklad zápisu súhlas správcu 

dane. 

 

Súhlas naopak nie je potrebný v nasledujúcich 

prípadoch: 

 

 spoločnosť nadobudne vlastný väčši-

nový obchodný podiel; 

 spoločnosť prevádza vlastný väčšino-

vý obchodný podiel; 

 pri zahraničnej osobe bez ohľadu na 

to, či je spoločníkom alebo nadobúda-

teľom obchodného podielu; 

 k prevodu obchodného podielu došlo 

v rámci zrušenia spoločnosti bez likvi-

dácie v dôsledku zániku účasti spoloč-

níka v spoločnosti; 

 k rozdeleniu väčšinového obchodného 

podielu dochádza v dôsledku zrušenia 

spoločnosti bez likvidácie. 

V týchto prípadoch postačuje, ak spoločnosť 

predloží obchodnému registru písomné vyhlá-

senie prevádzajúceho a nadobúdateľa, že 

takúto povinnosť nemajú. 

 

Účinky prevodu väčšinového obchodného 

podielu voči spoločnosti nastávajú v dôsledku 

tejto zmeny až zápisom do obchodného regis-

tra, a nie doručením zmluvy o prevode resp. o 

rozdelení obchodného podielu spoločnosti ako 

tomu bolo doteraz.  

 

Písomný súhlas správcu dane 

 

Správca dane je povinný vydať písomný sú-

hlas na účely vykonania vyššie uvedených 

zápisov v obchodnom registri na žiadosť daňo-

vého subjektu v lehote 3 pracovných dní od 

podania žiadosti. Správca dane vydá takýto 

písomný súhlas v prípade, že daňový subjekt 

nemá voči správcovi dane daňovú pohľadávku 

alebo daňový subjekt nemá nedoplatok na 

daniach v celkovej sume nad 170 eur. 
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distribúcia alebo kopírovanie akýchkoľvek 

častí bez predchádzajúceho súhlasu nie je 

dovolené. Naším úmyslom je upozorniť na 

témy, ktoré sú v daný okamih zaujímavé, 

nie poskytnúť úplnú analýzu týchto tém. 

 

Používatelia by si mali vždy vyžiadať prí-

slušné profesionálne služby k uvedeným 

informáciám. Spoločnosť nepreberá žiadnu 

zodpovednosť za konanie alebo zdržanie sa 

konania na základe informácií obsiahnu-

tých v tomto materiáli. 


