
Dodatok č. 1 
k VŠEOBECNÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM Tatra banky, a.s.  
pre klientov fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 
účinným odo dňa 1. 2. 2022

Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre klientov fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, 
účinné odo dňa 1. 2. 2022 sa menia a dopĺňajú nasledovne:

A)   V Článku II. Účet a vkladná knižka, bod 2.3. Úročenie a účtovanie poplatkov sa bod 
2.3.3. a bod 2.3.5. nahrádza nasledovným znením: 

2.3.3.   Banka zráža z úrokov plynúcich z účtu alebo vkladnej knižky klienta prípadne z iných príjmov vyplatených bankou 
v prospech klienta daň z príjmov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, pokiaľ medzinárodné 
zmluvy a dohody nestanovujú inak. Klient, ktorý nie je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je pre daňové 
účely považovaný za konečného príjemcu úrokov alebo iných príjmov vyplatených bankou. Konečným príjem-
com je osoba, ktorej plynie príjem v jej vlastný prospech a má právo využívať tento príjem neobmedzene bez 
zmluvnej alebo inej právnej povinnosti previesť tento príjem na inú osobu; za konečného príjemcu sa nepovažu-
je osoba, ktorá koná ako sprostredkovateľ za inú osobu. Klient je povinný predložiť banke doklady osvedčujúce 
skutočnosti, ktoré majú vplyv na určenie sadzby dane z príjmov vrátanie písomnej informácie, ak nie je koneč-
ným príjemcom úrokov alebo iných príjmov podľa predchádzajúcej vety.

2.3.5.   Pri uplatňovaní nároku na nižšiu sadzbu dane, ako je sadzba dane platná v zmysle všeobecne záväzných práv-
nych predpisov Slovenskej republiky z dôvodu, že klient je daňovým rezidentom krajiny, s ktorou má Slovenská 
republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a je skutočným vlastníkom (konečným príjemcom) 
úrokov plynúcich z účtu alebo vkladnej knižky alebo iných príjmov vyplatených bankou, je klient povinný predlo-
žiť banke doklad osvedčujúci oprávnenie nároku (t. j. potvrdenie o daňovom domicile v príslušnej krajine) najne-
skôr tri pracovné dni pred najbližšou kapitalizáciou (zúčtovaním) úroku na jeho účte, vkladnej knižke alebo pred 
vyplatením, poukázaním alebo pripísaním iného príjmu vyplateného bankou, z ktorého je banka povinná vykonať 
zrážku dane. Ak banke nie je preukázaný opak, banka vychádza z takto oznámeného/preukázaného daňového 
domicilu do 15. 2. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý je vystavené príslušné potvrdenie. Ak 
potvrdenie o daňovom domicile neobsahuje rok, za ktorý je vystavené, banka ho považuje za vystavené pre rok, 
v ktorom je dátum jeho vydania. V prípade, že banke nie je preukázaný daňový domicil alebo uplynula lehota 
podľa predchádzajúcej vety, banka v zmysle bodu 2.3.3. tohto článku uplatní sadzbu dane v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

B)  Tento dodatok nadobúda platnosť dňom zverejnenia v obchodných priestoroch  
a na internetovej stránke banky a účinnosť dňa 1. 1. 2023.


