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Už podrobne známy a v praxi zažitý model
zapisovaného konečného užívateľa výhod sa
prenáša aj do obchodného registra. Pri právnických
osobách sa stáva povinnou a zapisovanou
skutočnosťou. A to nielen pri nových zápisoch, ale
týka sa všetkých už zapísaných právnických osôb v
prechodnom období.
Článok je vyjadrením právneho stavu platného a
účinného ku dňu jeho publikácie, s upriamením
pozornosti na prechodné ustanovenia ukladajúce
povinnosť zápisu do 31. decembra 2019.
Doterajšia právna úprava bola už celkom v praxi
zažitá a slovné spojenie „konečný užívateľ výhod“
bol prepojený s obchodovaním so štátom alebo skôr s verejným sektorom, keďže sa týka aj obcí,
vyšších územných celkov a ďalších subjektov verejnej správy. Existencia registra partnerov
verejného sektora bola vytvorená zákonom NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a v podstate do 31. júla 2017 bola povinnosť sa s týmto registrom zosúladiť. A to
platilo aj pre tie subjekty, ktoré figurovali ešte v pôvodných registroch konečných užívateľov výhod,
ktoré sa viedli na základe zákona o verejnom obstarávaní.
Počnúc 1. novembrom 2018 sa zavádza novinka a presun údajov o konečnom užívateľovi
výhod aj do obchodného registra, avšak nie automaticky, ale vo forme nových zápisov a doplnení
týchto údajov ku všetkým povinným právnickým osobám, a to v určenom prechodnom období. Do
obchodného registra sa tak budú zapisovať údaje pri každej právnickej osobe (okrem
subjektu verejnej správy a emitenta cenných papierov) o jej konečnom užívateľovi výhod.
Pôjde o informácie v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo (prípadne dátum narodenia, ak rodné číslo
nebolo pridelené), adresu trvalého (prípadne iného) pobytu, štátnu príslušnosť a druh a číslo dokladu
totožnosti. Okrem týchto základných údajov sa musí definovať aj údaj, ktorý zakladá postavenie danej
osoby ako tej, ktorá je považovaná za konečného užívateľa výhod. Pod týmto definovaním sa myslí
výber jednej z možností, ktorú presne vymedzuje znenie § 6a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 297/2008
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celé znenie príspevku s príkladom vyplneného tlačiva nájdete v produkte EPI
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~ondrej-beracka
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4640108&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4437168&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4650071&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=13642476


Súvisiace tlačivá a formuláre

Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod (listinná podoba)

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
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https://www.epi.sk/tlacivo-formular/navrh-na-zapis-zmeny-zapisanych-udajov-o-konecnom-uzivatelovi-vyhod--listinna-podoba-.htm
https://www.epi.sk/zz/2003-530

