
 

 

A G R E E M E N T 
 

 

BETWEEN 
 

THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC 
 

AND 
 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

 

      FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  

AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION  

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON PROPERTY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC 

AND 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 

 

 

desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of 

fiscal evasion with respect to taxes on income and on property, 

 

 

HAVE AGREED as follows: 

 

 

 

 

 

 

Article 1 

PERSONAL SCOPE 

 



 This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting 

States. 

 

 

Article 2 

TAXES COVERED 

 

1. This Agreement shall apply to taxes on income and on property imposed on behalf of a 

Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in 

which they are levied. 

 

2. There shall be regarded as taxes on income and on property all taxes imposed on total income, 

on total property, or on elements of income or of property, including taxes on gains from the 

alienation of property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well 

as taxes on property appreciation. 

 

 

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: 

 

    a) in the Slovak Republic: 

 

        (i) the tax on income of individuals; 

 

        (ii) the tax on income of legal persons; 

 

        (iii) the tax on immovable property; 

 

        (hereinafter referred to as "Slovak tax"); 

 

 

    b) in the Republic of Belarus: 

 

        (i) the tax on income and profits of enterprises, associations, organisations; 

 

        (ii) the income tax on individuals; and 

 

       (iii) the tax on immovable property; 

 

     (hereinafter referred to as "Belarusian tax"). 

 

 

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are 

imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing 

taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant 

changes which have been made in their respective taxation laws. 

 

Article 3 



GENERAL DEFINITIONS 

 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 

 

 a) the term "Slovakia" means the Slovak Republic and, when used in geographical sense, 

means the territory over which the Slovak Republic exercises under the laws of Slovakia and in 

accordance with international law sovereign rights and jurisdiction; 

 

 b) the term "Belarus" means the Republic of Belarus and, when used in geographical 

sense, means the territory over which the Republic of Belarus exercises under the laws of Belarus 

and in accordance with international law sovereign rights and jurisdiction; 

 

 c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Slovakia or 

Belarus as the context requires; 

 

 d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons; 

 

 e) the term "company" means any legal person or any entity which is treated as a legal 

person for tax purposes; 

 

 f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting 

State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an 

enterprise carried on by a resident of the other Contracting State; 

 

 g) the term "international traffic" means any transport by a ship, boat, aircraft, railway or 

road vehicle operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the 

ship, boat, aircraft, railway or road vehicle is operated solely between places in the other 

Contracting State; 

 

 h) the term "competent authority" means: 

 

  (i) in the case of Slovakia, the Minister of Finance or his authorised                                             

representative; 

 

  (ii) in the case of Belarus, the State Tax Committee or its authorised                                             

representative; 

 

 

 i) the term "national" means: 

 

  (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; 

 

  (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from  

       the laws in force in a Contracting State; 

 

 

 j) the term "political subdivision" refers only to Slovakia. 



 

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State any term not 

defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that 

time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies.  

 

 

Article 4 

RESIDENT 

 

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any 

person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, 

residence, place of registration or any other criterion of a similar nature. A Contracting State 

itself, and any political subdivision or local authority thereof, shall be deemed to be a resident of 

that State. The term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only 

of income from sources in that State or property situated therein. 

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both 

Contracting States, then his status shall be determined as follows: 

 

 a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home 

available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed 

to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of 

vital interests); 

 

 b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he 

has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident 

only of the State in which he has an habitual abode; 

 

 c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be 

a resident only of the State of which he is a national; 

 

 d) if any problems arise with determining the residence, the competent authorities of the 

Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 

 

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a 

resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall settle 

the question by mutual agreement. 

 

 

 

Article 5 

PERMANENT ESTABLISHMENT 

 

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place 

of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 

 



 

 

2. The term "permanent establishment" includes especially: 

 

 a) a place of management; 

 

 b) a branch; 

 

 c) an office; 

 

 d) a factory; 

 

 e) a workshop, and 

 

 f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural                           

resources. 

 

 

3. A building site or construction or installation project constitues a permanent establishment 

only if it lasts more than 12 months. 

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" 

shall be deemed not to include: 

 

 a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or 

merchandise belonging to the enterprise; 

 

 b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely 

for the purpose of storage, display or delivery; 

 

 c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely 

for the purpose of processing by another enterprise; 

 

 d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods 

or merchandise or of collecting information, for the enterprise; 

 

 e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for 

the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; 

 

 f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities 

mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of 

business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. 

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of 

an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, 

and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of 

the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in 



respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of 

such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed 

place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under 

the provisions of that paragraph. 

 

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State 

merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or 

any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary 

course of their business. 

 

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a 

company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that 

other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself 

constitute either company a permanent establishment of the other. 

 

 

 

Article 6 

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including 

income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that 

other State. 

 

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the 

Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include 

property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and 

forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct 

of immovable propery and rights to variable or fixed payments as consideration for the working 

of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats, 

aircraft, railway and road vehicles shall not be regarded as immovable property. 

 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use 

in any other form of immovable property. 

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property 

of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of 

independent personal services. 

 

 

 

Article 7 

BUSINESS PROFITS 

 

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the 

enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment 

situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may 



be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent 

establishment. 

 

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting 

State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment 

situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent 

establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate 

enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and 

dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. 

 

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions 

expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive 

and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent 

establishment is situated or elsewhere. 

 

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed 

to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the 

enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from 

determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method 

of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the 

principles contained in this Article. 

 

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by 

that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 

 

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent 

establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and 

sufficient reason to the contrary. 

 

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this 

Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this 

Article. 

 

 

 

Article 8 

INTERNATIONAL TRAFFIC 

 

1. Profits of the enterprise of a Contracting State from the operation of ships, boats, aircraft, 

railway or road vehicles in international traffic shall be taxable only in that State. 

 

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships, boats, aircraft, railway or 

road vehicles in international traffic also include profits from the rental on a bareboat basis of 

ships, boats, aircraft, railway or road vehicles when used in international traffic, where profits 

from such rental are incidental to the profits referred to in paragraph 1. 

 



3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint 

business or an international operating agency. 

 

 

 

 

 

Article 9 

ASSOCIATED ENTERPRISES 

 

 

1. Where 

 

 a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 

management, control or property of an enterprise of the other Contracting State, or 

 

 b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or 

property of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, 

 

 and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their 

commercial or financial relations which differ from those which would be made between 

independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to 

one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in 

the profits of that enterprise and taxed accordingly. 

 

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes 

accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to 

tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the 

enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had 

been those which would have been made between independent enterprises, then that other State 

shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In 

determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement 

and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other. 

 

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply in the case of wilful lowering of the tax base. 

 

 

 

Article 10 

DIVIDENDS 

 

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the 

other Contracting State may be taxed in that other State. 

 

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company 

paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial 



owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not 

exceed: 

 

 a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company 

(other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company 

paying the dividends; 

 

 b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. 

 

3. The term "dividends" as used in this Article means income from all kinds of shares, or other 

rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is 

subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which 

the company making the distribution is a resident. 

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, 

being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which 

the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated 

therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated 

therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with 

such permanent etablishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, 

as the case may be, shall apply. 

 

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the 

other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the 

company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as 

the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent 

establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed 

profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the 

undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. 

 

 

Article 11 

INTEREST 

 

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may 

be taxed in that other State. 

 

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and 

according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the 

other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the 

interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the 

mode of application of this limitation. 

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest arising in a Contracting State, derived 

and beneficially owned by the Government of the other Contracting State or the Central 

(National) Bank of that State shall be exempt from tax in the first mentioned State. 

 



4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, 

whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the 

debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or 

debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. 

Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. 

 

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, 

being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which 

the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other 

State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in 

respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment 

or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall 

apply. 

 

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, its 

political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person 

paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting 

State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on 

which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent 

establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the 

permanent establishment or fixed base is situated. 

 

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or 

between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the 

debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the 

payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article 

shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall 

remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other 

provisions of this Agreement. 

 

 

Article 12 

ROYALTIES 

 

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State 

may be taxed in that other State.  

 

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and 

according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the 

other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: 

 

 a) 5 per cent of the gross amount of the royalties, in the case of payments of the kind 

referred to in sub-paragraph a) of paragraph 3; 

 

 b) 10 per cent of the gross amount of the royalties, in the case of payments of the kind 

referred to in sub-paragraph b) of paragraph 3; 

 



 c) 10 per cent of the gross amount of the royalties, in the case of payments of the kind 

referred to in sub-paragraph c) of paragraph 3. 

 

 

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a 

consideration for the use of, or the right to use : 

 

 a) any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films or 

films or tapes and other means of image or sound reproduction; 

 

 b) any patent, trade mark, design, drawing or model, plan, secret formula or process, or 

for information concerning industrial, commercial or scientific experience or for the use of, or the 

right to use, industrial, commercial or scientific equipment; 

 

 c) any transport vehicles. 

 

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, 

being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which 

the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other 

State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in 

respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent 

establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may 

be, shall apply. 

 

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, its 

political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person 

paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting 

State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the 

royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed 

base, then such royalties shall be deemend to arise in the State in which the permanent 

establishment or fixed base is situated. 

 

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or 

between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the 

use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been 

agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the 

provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess 

part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due 

regard being had to the other provisions of this Agreement. 

 

 

 

Article 13 

GAINS FROM THE ALIENATION OF PROPERTY 

 



1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property 

referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other 

State. 

 

2. Gains from the alienation of property other than immovable property forming part of the 

business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in 

the other Contracting State or of property other than immovable property pertaining to a fixed 

base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of 

performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a 

permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed 

in that other State. 

 

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships, boats, aircraft, 

railway or road vehicles operated in international traffic or property other than immovable 

property pertaining to the operation of such ships, boats, aircraft, railway or road vehicles shall be 

taxable only in that State. 

 

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, 

shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. 

 

 

 

Article 14 

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 

 

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other 

activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base 

regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his 

activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so 

much of it as is attributable to that fixed base. 

 

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, 

educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, 

engineers, architects, dentists and accountants. 

 

3. For the purposes of this Agreement, the term "fixed base" means a fixed place such as an 

office or room, through which the activity of an individual performing independent personal 

services is wholly or partly carried on. 

 

 

 

Article 15 

DEPENDENT PERSONAL SERVICES 

 

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar 

remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be 

taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the 



employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other 

State. 

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a 

Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be 

taxable only in the first-mentioned State if : 

 

 a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the 

aggregate 183 days within any twelve-month period commencing or ending in the calendar year 

concerned, and 

 

 b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the 

other State, and 

 

 c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the 

employer has in the other State. 

 

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an 

employment exercised aboard a ship, boat, aircraft, railway or road vehicle operated in 

international traffic by an enterpise of a Contracting State may be taxed in that State.  

 

 

 

Article 16 

DIRECTORS' FEES 

 

 Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in 

his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other 

Contracting State may be taxed in that other State. 

 

 

 

Article 17 

ENTERTAINERS AND SPORTSMEN 

 

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a 

Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or 

a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other 

Contracting State, may be taxed in that other State. 

 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his 

capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that 

income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting 

State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. 

 

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 income derived by a resident of a 

Contracting State from his personal activities as an entertainer or a sportsman shall be taxable 



only in that State if the activity is exercised in the other Contracting State within the framework 

of the program of Cultural and Sports exchange approved by both Contracting States and such 

activities are wholly or mainly supported from the public funds of either State.  

 

 

 

Article 18 

PENSIONS 

 

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration 

paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable 

only in that State. 

 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other payments made under the 

social security legislation of a Contracting State shall be taxable in that State. 

 

 

 

 

Article 19 

GOVERNMENT SERVICE 

 

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a 

Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect 

of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. 

 

 b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in 

the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a 

resident of that State who: 

 

  (i) is a national of that State; or 

 

  (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering                               

the services. 

 

 

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political 

subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that 

State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. 

 

 b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the 

individual is a resident of, and a national of, that State. 

 

 

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar 

remuneration and to pensions in respect of services rendered in connection with a business 

carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. 



 

 

 

Article 20 

STUDENTS 

 

 Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before 

visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the 

first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose 

of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such 

payments arise from sources outside that State. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 21 

OTHER INCOME 

 

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the 

foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State. 

 

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable 

property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident 

of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent 

establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from 

a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is 

effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the 

provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 

 

 

 

Article 22 

PROPERTY 

 

1. Property represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a 

Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 

 

2. Property represented by property other than immovable property forming part of the business 

property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other 

Contracting State or by property other than immovable property pertaining to a fixed base 

available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of 

performing independent personal services, may be taxed in that other State. 

 



3. Property represented by ships, boats, aircraft, railway or road vehicles owned by a resident of a 

Contracting State and operated in international traffic or by property other than immovable 

property pertaining to the operation of such ships, boats, aircraft, railway or road vehicles shall be 

taxable only in that Contracting State.  

 

4. All other elements of property of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that 

State. 

 

 

 

Article 23 

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

 

1. In the case of Slovakia, double taxation shall be eliminated as follows: 

 

 Slovakia, when imposing taxes on its residents, may include in the tax base upon which 

such taxes are imposed the items of income or property which according to the provisions of this 

Agreement may also be taxed in Belarus, but shall allow as a deduction from the amount of tax 

computed on such a base an amount equal to the tax paid in Belarus. Such deduction shall not, 

however, exceed that part of the Slovak tax, as computed before the deduction is given, which is 

appropriate to the income or property which, in accordance with the provisions of this 

Agreement, may be taxed in Belarus. 

 

 

2. In the case of Belarus, double taxation shall be eliminated as follows: 

 

 Where a resident of Belarus derives income or owns property which, in accordance with 

the provisions of this Agreement, may be taxed in Slovakia, Belarus shall allow: 

 

 a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the 

income tax paid in Slovakia; 

 

 b) as a deduction from the tax on the property of that resident, an amount equal to the 

property tax paid in Slovakia. 

 

 Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income or 

property tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, 

to the income or the property which may be taxed in Slovakia.  

 

 

3. Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of a 

Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the 

amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income. 

 

 

 

Article 24 



NON-DISCRIMINATION 

 

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any 

taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the 

taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same 

circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision 

shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of 

one or both of the Contracting States. 

 

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in 

the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation 

levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not 

be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State 

any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or 

family responsibilities which it grants to its own residents. 

 

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or 

paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise 

of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of 

determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if 

they had been paid to a resident of the first mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise 

of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of 

determining the taxable property of such enterprise, be deductible under the same conditions as if 

they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 

 

4. Enterprises of a Contracting State, the property of which is wholly or partly owned or 

controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not 

be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith 

which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other 

similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 

 

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes 

of every kind and description. 

 

 

 

Article 25 

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will 

result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, 

irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the 

competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under 

paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must 

be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in 

accordance with the provisions of the Agreement. 

 



2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is 

not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the 

competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation 

which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented 

within the time limits in the domestic law of the Contracting States. 

 

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual 

agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the 

Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not 

provided for in the Agreement. 

 

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly 

for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems 

advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange 

may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities 

of the Contracting States. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 26 

EXCHANGE OF INFORMATION 

 

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is 

necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the 

Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder 

is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any 

information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as 

information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons 

or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or 

collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in 

relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the 

information only for such purposes. They may disclose the information in public court 

proceedings or in judicial decisions. 

 

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting 

State the obligation: 

 

 a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative 

practice of that or of the other Contracting State; 

 



 b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of 

the administration of that or of the other Contracting State; 

 

 c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial 

or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary 

to public policy. 

 

 

 

Article 27 

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS 

 

 Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic 

missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of 

special agreements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 28 

ENTRY INTO FORCE 

 

1. The Contracting States shall notify to each other that the domestic requirements for the entry 

into force of this Agreement have been complied with. 

 

2. The Agreement shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications 

referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States: 

 

 a) in respect of taxes withheld at source, to amounts of income derived on or after the first 

day of January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into 

force; 

 

 b) in respect of other taxes, on income and on property, for taxes chargeable for any tax 

year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following the year in 

which the Agreement enters into force. 

 

 



3. From the date when this Agreement becomes effective, in the mutual relations between the 

Slovak Republic and the Republic of Belarus the application of the Multilateral Convention for 

the avoidance of double taxation with respect to income and capital of individuals signed in 

Miskolc on 27 May 1977 and the Multilateral Convention for the avoidance of double taxation 

with respect to income and capital of legal entities signed in Ulan-Bator on 19 May 1978 shall 

cease to have effect. 

 

 

 

Article 29 

TERMINATION 

 

 This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. 

Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving 

notice of termination at least six months before the end of any calendar year following after the 

period of five years from the date on which the Agreement enters into force. In such event, the 

Agreement shall cease to have effect: 

 

 a) in respect of taxes withheld at source, to amounts of income derived on or after the first 

day of January in the calendar year next following the year in which the notice of termination is 

given; 

 

 

 

 b) in respect of other taxes on income and taxes on property, for taxes chargeable for any 

tax year beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in 

which the notice of termination is given. 

 

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement. 

 

 

DONE in duplicate at.......................... this ..........................., each in the Slovak, Belarusian and 

English languages. In case of divergency of interpretation, the English text shall prevail. 

 

 

 

 

For the Government      For the Government 

of the Slovak Republic:      of the Republic of Belarus:  

 

 

 

 

 

 

P R O T O C O L 



 

to the Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of 

the Republic of Belarus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal 

evasion with respect to taxes on income and on property. 
 

 

 At the moment of signing the Agreement between the Government of the Slovak Republic 

and the Government of the Republic of Belarus for the avoidance of double taxation and the 

prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property, the undersigned 

have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement: 

 

 

                    Ad paragraph 2 of Article 6: 

 

 It is understood that until appropriate changes are introduced in the legislative acts of 

Belarus the term "immovable property" as defined in paragraph 2 of Article 6 of this Agreement 

shall be applied by Belarus only in the part in which it is present in its laws. 

 

 

                    Ad paragraph 2 c) of Article 12: 

 

 It is understood that the gross amount of the royalties represents the difference between 

the whole amount of the payment and the price of transport vehicles or the income. For this 

purpose the tax base is calculated in conformity with the domestic laws of the Contracting States. 

 

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol. 

 

 

 

 

DONE in duplicate at........................... this ............................, each in the Slovak, Belarusian and 

English languages. In case of divergency of interpretation, the English text shall prevail. 

 

 

 

 

 

For the Government      For the Government 

of the Slovak Republic:      of the Republic of Belarus:  

 

 

D O H O D A  

 
MEDZI 

 
VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 



 
A 

 
VLÁDOU BIELORUSKEJ REPUBLIKY 

 

 
O ZABRÁNENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA 

A PREDCHÁDZANÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU 

VZŤAHUJÚCA SA NA DANE Z PRÍJMOV 

A Z MAJETKU 

 

 

 

 
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

A 

VLÁDA BIELORUSKEJ REPUBLIKY, 

 

 

 
prajúc si uzatvoriť dohodu o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúca sa na dane z 

príjmov a z majetku, 

 

 

 
DOHODLI sa takto: 

 

 

Článok 1 

OSOBY, NA KTORÉ SA DOHODA VZŤAHUJE 

 
Táto dohoda sa vzťahuje na osoby, ktoré sú rezidentami jedného alebo oboch zmluvných štátov. 

 
Článok 2 

DANE, NA KTORÉ SA DOHODA VZŤAHUJE 

 
1. Táto dohoda sa vzťahuje na dane z príjmov a z majetku ukladané v mene niektorého zmluvného štátu alebo jeho 

niţších správnych útvarov alebo miestnych orgánov bez ohľadu na spôsob ich vyberania. 

 
2. Za dane z príjmov a z majetku sa povaţujú všetky dane ukladané z celkových príjmov, z celkového majetku alebo 

z časti príjmov alebo majetku vrátane daní zo zisku zo scudzenia majetku, daní z celkovej sumy miezd alebo 

platov platených podnikmi, ako aj daní zo zhodnotenia majetku. 

 
3. Súčasné dane, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje, sú najmä: 

 
a) v Slovenskej republike: 

 
 (i) daň z príjmov fyzických osôb; 

 (ii) daň z príjmov právnických osôb; 

 (iii) daň z nehnuteľností; 

 (ďalej len "slovenská daň"); 

 



b) v Bieloruskej republike: 

 
 (i) daň z príjmov a ziskov podnikov, zdruţení, organizácií; 

 (ii) daň z príjmov fyzických osôb; a 

 (iii) daň z nehnuteľného majetku; 

 (ďalej len "bieloruská daň"). 

 

4. Táto dohoda sa vzťahuje aj na všetky dane rovnakého alebo podobného druhu, ktoré sa budú ukladať po dátume 

podpisu tejto dohody popri súčasných daniach alebo namiesto nich. Príslušné úrady zmluvných štátov si 

vzájomne oznámia podstatné zmeny, ktoré sa ukutočnili v ich príslušných daňových zákonoch. 

 

 
Článok 3 

VŠEOBECNÉ DEFINÍCIE 

 

1. Na účely tejto dohody, ak súvislosť nevyţaduje odlišný výklad: 

 

a) výraz "Slovensko" označuje Slovenskú republiku a ak je pouţitý v zemepisnom zmysle označuje územie, na 

ktorom Slovenská republika uplatňuje, podľa slovenských zákonov a v súlade s medzinárodným právom, 

zvrchované práva a jurisdikciu; 

 
b) výraz "Bielorusko" označuje Bieloruskú republiku a ak je pouţitý v zemepisnom zmysle označuje územie, na 

ktorom Bieloruská republika uplatňuje, podľa bieloruských zákonov a v súlade s medzinárodným právom, 

zvrchované práva a jurisdikciu; 

 
c) výrazy "jeden zmluvný štát" a "druhý zmluvný štát" označujú podľa daných súvislostí Slovensko alebo 

Bielorusko; 

 
d) výraz "osoba" zahŕňa fyzickú osobu, spoločnosť a všetky iné zdruţenia osôb; 

 
e) výraz "spoločnosť" označuje kaţdú právnickú osobu alebo kaţdého nositeľa práv, povaţovaného na účely 

zdanenia za právnickú osobu; 

 
f) výrazy "podnik jedného zmluvného štátu" a "podnik druhého zmluvného štátu" označujú podľa okolností 

podnik prevádzkovaný rezidentom jedného zmluvného štátu a podnik prevádzkovaný rezidentom druhého 

zmluvného štátu; 

 
g) výraz "medzinárodná doprava" označuje kaţdú dopravu uskutočňovanú loďou, člnom, lietadlom, ţelezničným 

alebo cestným vozidlom prevádzkovanú podnikom, ktorý je rezidentom jedného zmluvného štátu, okrem 

prípadov, ak takáto loď, čln, lietadlo, ţelezničné alebo cestné vozidlo sú prevádzkované len medzi miestami v 

druhom zmluvnom štáte; 

h) výraz "príslušný úrad" označuje: 

(i)  ministra financií alebo jeho splnomocneného zástupcu, v prípade Slovenska; 

(ii) Štátny daňový výbor alebo ním splnomocneného zástupcu, v prípade Bieloruska; 

 
 

 

i) výraz "štátny príslušník" označuje: 

(i) kaţdú fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo niektorého zmluvného štátu; 

(ii) kaţdú právnickú osobu, osobnú obchodnú spoločnosť (partnership) alebo zdruţenie zriadené podľa 

platných právnych predpisov v niektorom zmluvnom štáte; 

 
j) výraz "niţší správny útvar" sa vzťahuje len na Slovensko. 



 
2. Pokiaľ ide o uplatnenie tejto dohody zmluvným štátom, kaţdý výraz nedefinovaný v dohode, ak si to súvislosť 

nevyţaduje inak, má taký význam, aký má v danom čase podľa platných právnych predpisov tohto štátu 

upravujúcich dane, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. 

 

 
Článok 4 

REZIDENT 

 
1. Na účely tejto dohody výraz "rezident zmluvného štátu" označuje kaţdú osobu, ktorá podľa právnych predpisov 

tohto štátu má daňovú povinnosť v tomto štáte z dôvodu svojho bydliska, trvalého pobytu, miesta registrácie 

alebo iného podobného kritéria. Predpokladá sa, ţe samotný zmluvný štát a kaţdý jeho niţší správny útvar alebo 

miestny orgán je rezidentom tohto štátu. Tento výraz však nezahŕňa osobu, ktorá má daňovú povinnosť v tomto 

štáte iba z dôvodu príjmov zo zdrojov v tomto štáte alebo z majetku umiestneného v tomto štáte. 

 
2. Ak je fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 rezidentom oboch zmluvných štátov, určí sa jej postavenie  takto: 

a) táto osoba sa povaţuje za rezidenta len toho štátu, v ktorom má stály byt; ak má stály byt v oboch  štátoch, 

povaţuje sa za rezidenta len toho štátu, ku ktorému má uţšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko ţivotne 

dôleţitých záujmov); 

b) ak nemoţno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich ţivotne dôleţitých záujmov, alebo ak nemá 

stály byt v ţiadnom štáte, povaţuje sa za rezidenta len toho štátu, v ktorom sa obvykle zdrţiava; 

c) ak sa táto osoba obvykle zdrţiava v oboch štátoch alebo sa nezdrţiava v ţiadnom z nich, povaţuje sa za 

rezidenta len toho štátu, ktorého je štátnym príslušníkom; 

d) ak sa pri určení rezidencie vyskytnú akékoľvek problémy, príslušné úrady zmluvných štátov upravia túto 

otázku vzájomnou dohodou. 

 

 

3. Ak osoba iná ako fyzická osoba je podľa ustanovení odseku 1 rezidentom oboch zmluvných štátov, príslušné 

úrady zmluvných štátov upravia túto otázku vzájomnou dohodou. 

 

 
Článok 5 

STÁLA PREVÁDZKAREŇ 

 
1. Na účely tejto dohody výraz "stála prevádzkareň" označuje trvalé zariadenie na podnikanie, prostredníctvom  

ktorého podnik úplne alebo čiastočne vykonáva svoju činnosť. 

 
2. Výraz "stála prevádzkareň" zahŕňa najmä: 

a) miesto vedenia; 

b) pobočku; 

c) kanceláriu; 

d) továreň; 

e) dielňu, a 

f) baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo akékoľvek iné miesto ťaţby prírodných zdrojov. 

 
3. Stavenisko, stavba alebo inštalačný projekt tvoria stálu prevádzkareň len vtedy, ak trvá dlhšie ako dvanásť 

mesiacov. 

 
4. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku výraz "stála prevádzkareň" nezahŕňa: 

a) zariadenie, ktoré podnik vyuţíva iba na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania tovaru patriaceho 

podniku; 

b) zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udrţiava iba na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania; 

c) zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udrţiava iba na účely spracovania iným podnikom; 



d) trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udrţiava iba na účely nákupu tovaru alebo zhromaţďovania 

informácií pre podnik; 

e) trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udrţiava iba na účely poskytovania akýchkoľvek iných činností, ktoré 

majú pre podnik prípravný alebo pomocný charakter; 

 

 

f) trvalé zariadenie na podnikanie, ktoré sa udrţiava iba na účely vykonávania akýchkoľvek kombinovaných 

činností uvedených v písmenách a) aţ e), ak celková činnosť trvalého zariadenia na podnikanie vyplývajúca 

z tejto kombinácie má prípravný alebo pomocný charakter. 

 

5. Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2, ak osoba - iná ako nezávislý zástupca v zmysle odseku 6 - koná v 

zmluvnom štáte v mene podniku a má a obvykle uplatňuje právomoc uzatvárať zmluvy v mene podniku, tak tento 

podnik má stálu prevádzkareň v tomto štáte vo vzťahu ku všetkým činnostiam, ktoré táto osoba vykonáva pre 

podnik, pokiaľ činnosti tejto osoby nie sú obmedzené na činnosti uvedené v odseku 4, ktoré by nezakladali 

existenciu stálej prevádzkarne podľa ustanovení tohto odseku, keby sa vykonávali prostredníctvom trvalého 

zariadenia na podnikanie. 

 
6. Nepredpokladá sa, ţe podnik má stálu prevádzkareň v zmluvnom štáte len preto, ţe v tomto štáte vykonáva svoju 

činnosť prostredníctvom makléra, generálneho komisionára alebo iného nezávislého zástupcu, pokiaľ tieto osoby 

konajú v rámci svojej riadnej činnosti. 

 
7. Samotná skutočnosť, ţe spoločnosť, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, ovláda spoločnosť alebo je 

ovládaná spoločnosťou, ktorá je rezidentom druhého zmluvného štátu, alebo ktorá vykonáva svoju činnosť v 

tomto druhom štáte (či uţ prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo inak), neznamená, ţe táto spoločnosť je 

stálou prevádzkarňou druhej spoločnosti. 

 

 

Článok 6 

PRÍJMY Z NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU 

 
1. Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nehnuteľného majetku (vrátane príjmov z 

poľnohospodárstva alebo lesníctva) umiestneného v druhom zmluvnom štáte, môţu byť zdanené v tomto druhom 

štáte. 

 
2. Výraz "nehnuteľný majetok" má taký význam, aký má podľa právnych predpisov zmluvného štátu, v ktorom je 

tento majetok umiestnený. V kaţdom prípade tento výraz zahŕňa príslušenstvo nehnuteľného majetku, ţivý a 

mŕtvy inventár pouţívaný v poľnohospodárstve a lesníctve, práva vzťahujúce sa na pozemky podľa noriem 

občianskeho práva, právo uţívania nehnuteľného majetku a práva na premenlivé alebo pevné platby za ťaţbu 

alebo za povolenie na ťaţbu nerastných loţísk, prameňov a iných prírodných zdrojov; lode, člny, lietadlá, 

ţelezničné a cestné vozidlá sa nepovaţujú za nehnuteľný majetok. 

 
3. Ustanovenia odseku 1 sa pouţijú na príjmy z priameho uţívania, z nájmu alebo z kaţdého iného spôsobu uţívania 

nehnuteľného majetku. 

 
4. Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzťahujú aj na príjmy z nehnuteľného majetku podniku a na príjmy z nehnuteľného 

majetku uţívaného na výkon nezávislých osobných sluţieb. 

 

 
Článok 7 

ZISKY PODNIKU 

 
1. Zisky podniku jedného zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tomto štáte, ak podnik nevykonáva svoju 

činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza. Ak podnik 



vykonáva svoju činnosť takýmto spôsobom, môţu byť zisky podniku zdanené v tomto druhom štáte, ale iba v 

takom rozsahu, v akom ich moţno pripočítať tejto stálej prevádzkarni. 

 
2. Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej 

prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza, s výhradou ustanovení odseku 3 tohto článku, tejto stálej prevádzkarni sa v 

kaţdom zmluvnom štáte  priraďujú zisky, ktoré by dosiahla, keby ako samostatný podnik vykonávala rovnaké 

alebo obdobné činnosti v rovnakých alebo obdobných podmienkach, a keby bola úplne nezávislá od podniku, 

ktorého je stálou prevádzkarňou. 

 
3. Pri určovaní ziskov stálej prevádzkarne sa povoľuje odpočítať náklady podniku vynaloţené na účely tejto stálej 

prevádzkarne vrátane nákladov na vedenie a všeobecných správnych výdavkov takto vynaloţených, či uţ vznikli 

v tom štáte, v ktorom sa táto stála prevádzkareň nachádza, alebo inde. 

 
4. Ak je v niektorom zmluvnom štáte obvyklé stanovovať zisky, ktoré majú byť pripočítané stálej prevádzkarni na 

základe rozdelenia celkových ziskov podniku jeho rôznym častiam, ustanovenie odseku 2 nevylučuje, aby tento 

zmluvný štát stanovoval zisky, ktoré majú byť zdanené takýmto obvyklým rozdelením. Pouţitý spôsob rozdelenia 

zisku musí byť však taký, aby bol výsledok v súlade so zásadami stanovenými v tomto článku. 

 

5. Stálej prevádzkarni sa nepripočítavajú ţiadne zisky na základe skutočnosti, ţe iba nakupovala tovar pre podnik. 

6. Zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkarni sa na účely predchádzajúcich odsekov určia kaţdý rok 

rovnakým spôsobom, ak neexistujú dostatočné dôvody na iný postup. 

 
7. Ak zisky zahŕňajú časti príjmov osobitne uvedených  v iných článkoch tejto dohody, ustanovenia týchto článkov 

nie sú dotknuté ustanoveniami tohto článku. 

 
 

 Článok 8 

 MEDZINÁRODNÁ DOPRAVA 

 
1. Zisky podniku jedného zmluvného štátu z prevádzkovania lodí, člnov, lietadiel, ţelezničných alebo cestných 

vozidiel v medzinárodnej doprave podliehajú zdaneniu len v tomto štáte. 

 
2. Na účely tohto článku, zisky z prevádzkovania lodí, člnov, lietadiel, ţelezničných alebo cestných vozidiel v 

medzinárodnej doprave zahrňujú aj zisky z prenájmu prázdnych lodí, člnov, lietadiel, ţelezničných alebo 

cestných vozidiel pouţívaných v medzinárodnej doprave, pričom zisky z takéhoto prenájmu sú náhodné vo 

vzťahu k ziskom uvedeným v odseku 1. 

 
3. Ustanovenia odseku 1 platia aj na zisky z účasti na poole, spoločnej prevádzke alebo medzinárodnej prevádzkovej 

organizácii. 

 

 
Článok 9 

PREPOJENÉ PODNIKY 

 
1. Ak 

a) sa podnik jedného zmluvného štátu  zúčastňuje priamo alebo nepriamo na riadení, kontrole alebo na majetku 

podniku druhého zmluvného štátu, alebo 

 
b) sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo zúčastňujú  na riadení, kontrole alebo na majetku podniku jedného 

zmluvného štátu i podniku druhého zmluvného štátu, 

a ak v týchto prípadoch sú oba podniky vo svojich obchodných alebo finančných vzťahoch viazané 

podmienkami, ktoré sa dohodli alebo im boli uloţené a ktoré sa líšia od podmienok, ktoré by si dohodli nezávislé 

podniky, môţu byť akékoľvek zisky, ktoré by jeden z nich dosiahol, ale vzhľadom na tieto podmienky ich 

nedosiahol, zahrnuté do ziskov tohto podniku a následne zdanené. 



 
2. Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku tohto štátu a následne zdaní zisky, z ktorých bol podnik druhého 

zmluvného štátu zdanený v tomto druhom štáte, a zisky takto zahrnuté sú zisky, ktoré by bol dosiahol podnik skôr 

uvedeného štátu, ak by podmienky dohodnuté medzi týmito dvoma podnikmi boli také, aké by sa dohodli medzi 

nezávislými podnikmi, potom tento druhý štát vhodne upraví sumu dane uloţenej z týchto ziskov v tomto štáte. 

Pri stanovení tejto úpravy sa bude postupovať s náleţitým ohľadom na iné ustanovenia tejto dohody a príslušné 

úrady zmluvných štátov  môţu v prípade potreby vzájomne konzultovať. 

 
3. Ustanovenia odseku 2 sa nepouţijú v prípade úmyselného zníţenia  daňového základu. 

 

 

Článok 10 

DIVIDENDY 

 
1. Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, rezidentovi druhého zmluvného 

štátu, sa môţu zdaniť v tomto druhom štáte. 

 
2. Tieto dividendy sa však môţu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, ktorého spoločnosť vyplácajúca dividendy je 

rezidentom, a to podľa právnych predpisov tohto štátu, ak je však skutočný vlastník dividend rezidentom 

druhého zmluvného štátu, daň takto stanovená nepresiahne: 

a) 10 percent hrubej sumy dividend, ak skutočným vlastníkom je spoločnosť, iná ako osobná obchodná 

spoločnosť (partnership), ktorá priamo vlastní najmenej 25 percent majetku spoločnosti vyplácajúcej 

dividendy; 

b) 15 percent hrubej sumy dividend vo všetkých ostatných prípadoch. 

 
3. Výraz "dividendy" pouţitý v tomto článku označuje príjmy zo všetkých druhov akcií alebo z iných práv podieľať 

sa na ziskoch, s výnimkou pohľadávok, ako aj príjmy z iných práv, ktoré sú zdaňované rovnakým spôsobom ako 

príjmy z akcií podľa právnych predpisov toho štátu, ktorého je spoločnosť rozdeľujúca zisk rezidentom. 

 

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepouţijú, ak skutočný vlastník dividend, ktorý je rezidentom jedného zmluvného 

štátu, vykonáva v druhom zmluvnom štáte, ktorého rezidentom je spoločnosť vyplácajúca dividendy, 

podnikateľskú činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza, alebo vykonáva v tomto 

druhom štáte nezávislé osobné sluţby zo stálej základne, ktorá sa tam nachádza a účasť, pre ktorú sa dividendy 

vyplácajú, sa skutočne viaţe na túto stálu prevádzkareň alebo na túto stálu základňu. V takom prípade sa podľa 

okolností pouţijú ustanovenia článku 7 alebo článku 14. 

 
5. Ak spoločnosť, ktorá je rezidentom  jedného zmluvného štátu, dosahuje zisky alebo príjmy z druhého zmluvného 

štátu, nemôţe tento druhý štát zdaniť dividendy vyplácané spoločnosťou, s výnimkou prípadov, ak sú tieto 

dividendy vyplácané rezidentovi tohto druhého štátu alebo ak sa podiel, v súvislosti s ktorým sa dividendy 

vyplácajú skutočne viaţe na stálu prevádzkareň alebo na stálu základňu nachádzajúcu sa v tomto druhom štáte, a 

ani nemôţe zdaniť nerozdelené zisky spoločnosti daňou z nerozdelených ziskov, aj keď vyplácané dividendy 

alebo nerozdelené zisky pozostávajú úplne alebo čiastočne zo ziskov alebo z príjmov dosiahnutých v tomto 

druhom štáte. 

 

 

 

 

 
Článok 11 

ÚROKY 

 
1. Úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného štátu, sa môţu zdaniť 

v tomto druhom štáte.  



 
2. Tieto úroky sa však môţu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a  to podľa právnych predpisov 

tohto štátu, ak je však skutočný vlastník úrokov rezidentom druhého zmluvného štátu, daň takto stanovená 

nepresiahne 10 percent hrubej sumy úrokov. Príslušné úrady zmluvných štátov upravia  spôsob aplikácie tohto 

obmedzenia vzájomnou dohodou. 

 
3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2, úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte, poberané a skutočne 

vlastnené vládou druhého zmluvného štátu alebo Centrálnou (Národnou) bankou tohto štátu, sú vyňaté zo 

zdanenia v skôr uvedenom štáte. 

 
4. Výraz "úroky" pouţitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu, zabezpečených alebo 

nezabezpečených záloţným právom na nehnuteľnosť, bez ohľadu na to či majú právo účasti na ziskoch dlţníka a 

najmä príjmy z vládnych cenných papierov a príjmy z obligácií alebo z dlhopisov vrátane prémií a výhier 

spojených s týmito cennými papiermi, obligáciami alebo s dlhopismi. Penále za oneskorenú platbu sa nepovaţuje 

za úroky na účely tohto článku. 

 

5. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepouţijú, ak skutočný vlastník úrokov, ktorý je rezidentom jedného zmluvného 

štátu, vykonáva v druhom zmluvnom štáte, v ktorom majú úroky zdroj, podnikateľskú činnosť prostredníctvom 

stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza, alebo v tomto druhom štáte vykonáva nezávislé osobné sluţby zo 

stálej základne, ktorá sa tam nachádza a ak pohľadávka, z ktorej sa úroky platia, sa skutočne viaţe na túto stálu 

prevádzkareň alebo na túto stálu základňu. V takom prípade sa podľa okolností pouţijú ustanovenia článku 7 

alebo článku 14. 

 
6. Predpokladá sa, ţe úroky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľom je tento štát sám, jeho niţší správny útvar,  

miestny orgán  alebo rezident tohto štátu. Ak však osoba platiaca úroky, bez ohľadu na to či je rezidentom 

niektorého zmluvného štátu, má v zmluvnom štáte stálu prevádzkareň alebo stálu základňu, v súvislosti s ktorou 

vznikol dlh, z ktorého sú platené úroky, a tieto úroky idú na ťarchu tejto stálej prevádzkarne alebo stálej základne, 

potom sa predpokladá, ţe úroky majú zdroj v tom štáte, v ktorom sa stála prevádzkareň alebo stála základňa 

nachádza . 

 

 

 

 

 

7. Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom úrokov, alebo medzi 

nimi a treťou osobou, suma úrokov vzťahujúca sa na pohľadávku, z ktorej sa platia, presahuje sumu, ktorú by bol 

dohodol platiteľ so skutočným vlastníkom, keby takéto vzťahy neexistovali, pouţijú sa ustanovenia tohto článku 

len na túto naposledy uvedenú sumu. Časť platieb presahujúca túto sumu sa v tomto prípade zdaní  podľa 

právnych predpisov kaţdého zmluvného štátu s prihliadnutím na ostatné ustanovenia tejto dohody. 

 

 
Článok 12 

LICENČNÉ POPLATKY 

 
1. Licenčné poplatky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného štátu, sa 

môţu zdaniť v tomto druhom štáte. 

 
2. Tieto licenčné poplatky sa však môţu zdaniť aj  v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa právnych 

predpisov tohto štátu, ak je však skutočný vlastník licenčných poplatkov rezidentom druhého zmluvného štátu, 

daň takto stanovená nepresiahne: 

a) 5 percent hrubej sumy licenčných poplatkov v prípade platieb uvedených v odseku 3 písmeno a); 

b) 10 percent hrubej sumy licenčných poplatkov v prípade platieb uvedených v odseku 3 písmeno b); 

c) 10 percent hrubej sumy licenčných poplatkov v prípade platieb uvedených v odseku 3 písmeno c). 

 



3. Výraz "licenčné poplatky" pouţitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu obdrţané ako odplata za 

pouţitie alebo za právo na pouţitie : 

a) akéhokoľvek autorského práva k literárnemu, umeleckému alebo k vedeckému dielu vrátane 

kinematografických filmov alebo filmov alebo pások a ostatných prostriedkov obrazovej alebo zvukovej 

reprodukcie; 

b) akéhokoľvek patentu, ochrannej známky, návrhu, nákresu alebo modelu, plánu, tajného vzorca alebo 

výrobného postupu alebo za informácie, ktoré sa vzťahujú na priemyselné, obchodné alebo vedecké 

skúsenosti alebo za pouţitie alebo právo na pouţitie, priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia; 

c) akýchkoľvek dopravných vozidiel. 

 
 

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepouţijú, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov, ktorý je rezidentom  jedného 

zmluvného štátu, vykonáva v druhom zmluvnom štáte, v ktorom majú licenčné poplatky zdroj, podnikateľskú 

činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza, alebo vykonáva v tomto druhom štáte 

nezávislé osobné sluţby zo stálej základne, ktorá sa tam nachádza, a ak právo alebo majetok, za ktorý sa platia 

licenčné poplatky, sa skutočne viaţu na túto stálu prevádzkareň alebo na stálu základňu. V tomto prípade sa 

podľa okolností pouţijú ustanovenia článku 7 alebo článku 14. 

 
5. Predpokladá sa, ţe licenčné poplatky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak platiteľom je tento štát sám, jeho niţší 

správny útvar,  miestny orgán  alebo rezident tohto štátu. Ak však osoba platiaca licenčné poplatky, bez ohľadu 

na to či je rezidentom niektorého zmluvného štátu, má v zmluvnom štáte stálu prevádzkareň alebo stálu základňu, 

v súvislosti s ktorou vznikla povinnosť platiť licenčné poplatky, ktoré idú na ťarchu stálej prevádzkarne alebo 

stálej základne, potom sa predpokladá , ţe tieto licenčné poplatky majú zdroj v tom štáte, v ktorom sa stála 

prevádzkareň alebo stála základňa nachádza. 

 
6. Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom licenčných poplatkov 

alebo medzi nimi a treťou osobou, suma licenčných poplatkov vzťahujúca sa na pouţitie, právo alebo informáciu, 

za ktoré sa platia, presahuje sumu, ktorú by bol dohodol platiteľ so skutočným vlastníkom, keby takéto vzťahy 

neexistovali, pouţijú sa ustanovenia tohto článku len na túto naposledy uvedenú sumu. Časť platieb presahujúca 

túto sumu sa v tomto prípade zdaní podľa právnych predpisov kaţdého zmluvného štátu s prihliadnutím na 

ostatné ustanovenia tejto dohody. 

 

 
Článok 13 

ZISKY ZO SCUDZENIA MAJETKU 

 
1. Zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného v článku 6 

a umiestneného v druhom zmluvnom štáte, sa môţu zdaniť v tomto druhom štáte. 

 
2. Zisky zo scudzenia hnuteľného majetku, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ktorú má 

podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, alebo hnuteľného majetku, ktorý patrí stálej základni, 

ktorú má rezident jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte na výkon nezávislých osbných sluţieb, 

vrátane ziskov dosiahnutých zo scudzenia tejto stálej prevádzkarne (samej alebo spolu s celým podnikom) alebo 

tejto stálej základne, sa môţu zdaniť v tomto druhom štáte. 

 
3. Zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia lodí, člnov, lietadiel, ţelezničných alebo 

cestných vozidiel prevádzkovaných v medzinárodnej doprave alebo hnuteľného majetku, ktorý slúţi prevádzke 

týchto lodí, člnov, lietadiel, ţelezničných alebo cestných vozidiel, podliehajú zdaneniu len v tomto štáte. 

4. Zisky zo scudzenia iného majetku, neţ je uvedený v odsekoch 1, 2 a 3, podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom 

štáte, ktorého je scudziteľ rezidentom. 

 

 
Článok 14 

NEZÁVISLÉ OSOBNÉ SLUŢBY 



 
1. Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z nezávislých odborných sluţieb alebo z iných činností 

nezávislého charakteru, podliehajú zdaneniu len v tomto štáte, ak  rezident nemá obvykle k dispozícii v druhom 

zmluvnom štáte stálu základňu na výkon svojich činností.  Ak má k dispozícii takúto stálu základňu, môţu byť 

príjmy zdanené v tomto druhom štáte, ale iba v rozsahu, v akom ich moţno pripočítať tejto stálej základni. 

 
2. Výraz "odborné sluţby" zahŕňa najmä nezávislé vedecké, literárne, umelecké, výchovné alebo vzdelávacie 

činnosti, ako aj nezávislé činnosti lekárov, právnikov, inţinierov, architektov, zubných lekárov a účtovných 

znalcov. 

 
3. Na účely tejto dohody výraz "stála základňa" označuje stále miesto, ako je kancelária alebo miestnosť, 

prostredníctvom ktorého fyzická osoba vykonáva, úplne alebo čiastočne, nezávislé osobné sluţby. 

 
 

Článok 15 

ZÁVISLÁ ČINNOSŤ 

 
1. Platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania 

podliehajú zdaneniu, s výnimkou ustanovení článkov 16, 18 a 19,  len v tomto štáte, ak sa zamestnanie 

nevykonáva v druhom zmluvnom štáte. Ak sa tam zamestnanie vykonáva, môţu sa odmeny zaň prijaté zdaniť v 

tomto druhom štáte. 

 
2. Odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá z dôvodu zamestnania vykonávaného v druhom 

zmluvnom štáte, podliehajú zdaneniu, bez ohľadu na ustanovenia odseku 1, len v skôr uvedenom štáte, ak: 

a) sa príjemca zdrţiava v druhom štáte počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu v úhrne 

183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období, ktoré sa začína alebo končí v príslušnom kalendárnom 

roku, a 

b) sú odmeny vyplácané zamestnávateľom alebo v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom druhého štátu, a 

 
c) odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne alebo stálej základne, ktorú má zamestnávateľ v druhom štáte. 

 

3. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku, sa odmeny poberané z dôvodu zamestnania 

vykonávaného na palube lode, člna, lietadla, ţelezničného alebo cestného vozidla prevádzkovaného v 

medzinárodnej doprave podnikom zmluvného štátu môţu zdaniť v tomto štáte. 

 

 

 
Článok 16 

TANTIÉMY 

 

Tantiémy a iné podobné odmeny, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá ako člen štatutárneho orgánu 

spoločnosti, ktorá je rezidentom druhého zmluvného štátu, sa môţu zdaniť v tomto druhom štáte. 

 

 

 
Článok 17 

UMELCI A ŠPORTOVCI 

 
1. Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu ako umelec vystupujúci na verejnosti, ako divadelný, 

filmový, rozhlasový alebo televízny umelec alebo ako hudobník, alebo ako športovec z takýchto osobne 

vykonávaných činností v druhom zmluvnom štáte, sa môţu bez ohľadu na ustanovenia článkov 14 a 15 zdaniť v 

tomto druhom štáte. 

 



2. Ak príjmy z činností osobne vykonávaných umelcom alebo športovcom neplynú tomuto umelcovi alebo 

športovcovi priamo jemu samému, ale inej osobe, sa môţu zdaniť bez ohľadu na ustanovenia článkov 7, 14 a 15 v 

tom zmluvnom štáte, v ktorom umelec alebo športovec vykonáva svoju činnosť. 

 
3. Príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu z jeho osobne vykonávaných činností umelca alebo 

športovca, podliehajú zdaneniu bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 len v tomto štáte, ak sa takáto činnosť 

vykonáva v druhom zmluvnom štáte v rámci programu kultúrnej a športovej výmeny schváleného obidvoma 

zmluvnými štátmi a takéto činnosti sú úplne alebo z podstatnej časti financované z verejných fondov jedného 

alebo druhého štátu. 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 18 

DÔCHODKY 

 
1. Dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané z dôvodu predchádzajúceho zamestnania rezidentovi niektorého 

zmluvného štátu podliehajú zdaneniu, s výhradou ustanovení článku 19 odsek 2, len v tomto štáte. 

 
2. Dôchodky a iné platby uskutočnené na základe systému sociálneho zabezpečenia niektorého zmluvného štátu 

podliehajú  zdaneniu, bez ohľadu na ustanovenia odseku 1, v tomto štáte.  

 

 

 
Článok 19 

ŠTÁTNA SLUŢBA 

 

1. a) Platy, mzdy a iné podobné odmeny, iné ako dôchodok, vyplácané jedným zmluvným štátom 

alebo jeho niţším správnym útvarom alebo miestnym orgánom tohto štátu fyzickej osobe za 

sluţby poskytované tomuto štátu alebo niţšiemu správnemu útvaru alebo miestnemu 

orgánu, podliehajajú zdaneniu len v tomto štáte. 

 

   b) Takéto platy, mzdy a iné podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v  druhom 

zmluvnom štáte, ak sú sluţby poskytované v tomto štáte a fyzická osoba, ktorá je 

rezidentom tohto štátu: 
 (i) je štátnym príslušníkom tohto štátu; alebo 

 (ii) sa nestala rezidentom tohto štátu len z dôvodu poskytovania týchto sluţieb. 

 

2. a) Akýkoľvek dôchodok vyplácaný priamo alebo z fondov, ktoré vytvoril jeden zmluvný štát 

alebo jeho niţší správny útvar alebo miestny orgán, fyzickej osobe za sluţby poskytované 

tomuto štátu alebo niţšiemu správnemu útvaru alebo miestnemu orgánu, podlieha 

zdaneniu len v tomto štáte. 

 

   b) Takýto dôchodok však podlieha zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak fyzická osoba je 

rezidentom a štátnym príslušníkom tohto štátu. 

 



3. Ustanovenia článkov 15, 16, 17 a 18 sa pouţijú na platy, mzdy a iné podobné odmeny a na dôchodky za sluţby 

poskytované v súvislosti s podnikateľskou činnosťou vykonávanou niektorým zmluvným štátom alebo niţším 

správnym  útvarom alebo miestnym orgánom tohto štátu.  

 

 

 

 
Článok 20 

ŠTUDENTI 

 
Platby, ktoré študent alebo ţiak učilišťa, ktorý je alebo bol bezprostredne pred svojím príchodom do jedného 

zmluvného štátu rezidentom druhého zmluvného štátu a ktorý sa zdrţiava v skôr uvedenom štáte iba za účelom 

štúdia alebo výcviku, dostáva na úhradu nákladov za pobyt, štúdium alebo výcvik, sa nezdania v tomto štáte za 

predpokladu, ţe takéto platby majú zdroj mimo tohto štátu. 

 

Článok 21 

INÉ PRÍJMY 

 
1. Príjmy rezidenta jedného zmluvného štátu, bez ohľadu na ich zdroj, ktoré sa neuvádzajú v predchádzajúcich 

článkoch tejto dohody, podliehajú zdaneniu iba v tomto štáte. 

 
2. Ustanovenia odseku 1 sa nepouţijú na príjmy iné ako príjmy z nehnuteľného majetku, ktorý je definovaný v 

článku 6 odsek 2, ak príjemca takýchto príjmov, ktorý je rezidentom jedného zmluvného štátu, vykonáva 

podnikateľskú činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza, 

alebo vykonáva v tomto druhom štáte nezávislé osobné sluţby zo stálej základne, ktorá sa tam nachádza, a ak 

právo alebo majetok, za ktoré sa príjmy platia, sa skutočne spája s touto stálou prevádzkarňou alebo stálou 

základňou. V takomto prípade sa podľa okolností pouţijú ustanovenia článku 7 alebo článku  14 . 

 
 

Článok 22 

MAJETOK 

 
1. Nehnuteľný majetok uvedený v článku 6, ktorý vlastní rezident jedného zmluvného štátu a ktorý je umiestnený v 

druhom zmluvnom štáte, sa môţe zdaniť v tomto druhom štáte.  

 
2. Hnuteľný majetok, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného 

zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, alebo hnuteľný majetok, ktorý patrí k stálej základni, ktorú má 

rezident jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte za účelom výkonu nezávislých osobných sluţieb, sa 

môţe zdaniť v tomto druhom štáte. 

 
3. Lode, člny, lietadlá, ţelezničné alebo cestné vozidlá, ktoré vlastní rezident zmluvného štátu a prevádzkované v 

medzinárodnej doprave, alebo hnuteľný majetok slúţiaci na prevádzkovanie týchto lodí, člnov, lietadiel, 

ţelezničných alebo cestných vozidiel podlieha zdaneniu len v tomto štáte. 

 

4. Všetky ostatné časti majetku rezidenta zmluvného štátu podliehajú zdaneniu iba v tomto štáte. 

 

 

 

 
Článok 23 

VYLÚČENIE DVOJITÉHO ZDANENIA 

 
1. V prípade Slovenska sa dvojité zdanenie vylúči takto: 



Slovensko môţe pri zdaňovaní svojich rezidentov zahrnúť do základu dane, z ktorého sa takéto dane ukladajú, 

časti príjmov alebo majetku, ktoré sa môţu podľa ustanovení tejto dohody rovnako zdaniť v Bielorusku, povolí 

však zníţiť sumu dane vypočítanú z takéhoto základu o sumu rovnajúcu sa dani zaplatenej v Bielorusku. Suma, o 

ktorú sa daň zníţi, však nepresiahne tú časť slovenskej dane vypočítanej pred jej zníţením, ktorá pomerne 

pripadá na príjmy alebo majetok, ktoré sa môţu zdaniť podľa ustanovení tejto dohody v Bielorusku. 

 

2. V prípade Bieloruska sa dvojité zdanenie vylúči takto: 

Ak rezident Bieloruska poberá príjmy alebo vlastní majetok, ktorý sa podľa ustanovení tejto dohody môţe zdaniť 

na Slovensku, Bielorusko povolí: 

a) zníţiť daň z príjmov tohto rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z príjmu zaplatenej na Slovensku; 

b) zníţiť daň z majetku tohto rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z majetku zaplatenej na Slovensku. 

Takéto zníţenie však v ţiadnom prípade nepresiahne tú časť dane z príjmov alebo dane z majetku vypočítanej 

pred jej zníţením, ktorá pomerne pripadá, podľa okolností, na príjmy alebo majetok, ktoré sa môţu zdaniť na 

Slovensku. 

 
3. Ak v súlade s ktorýmkoľvek ustanovením tejto dohody príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu, sú 

vyňaté zo zdanenia v tomto štáte, tento štát napriek tomu môţe pri vypočítaní sumy dane na zvyšné príjmy tohto 

rezidenta zohľadniť tieto vyňaté príjmy. 

 

 

 

 

 

 

Článok 24 

ZÁSADA ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA 

 
1. Štátni príslušníci jedného zmluvného štátu nepodliehajú v druhom zmluvnom štáte ţiadnemu zdaneniu alebo 

povinnostiam s ním spojeným, ktoré sú iné alebo ťaţivejšie ako zdanenie a s ním spojené povinnosti, ktorým 

podliehajú alebo môţu podliehať štátni príslušníci tohto druhého štátu, ktorí sú v rovnakej situácii najmä v 

súvislosti s trvalým pobytom. Toto ustanovenie sa bez ohľadu na ustanovenia článku 1 uplatní rovnako na 

osoby, ktoré nie sú rezidentmi jedného alebo oboch zmluvných štátov. 

 
2. Zdanenie stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, sa nestanoví v 

tomto druhom štáte nepriaznivejšie ako zdanenie podnikov tohto druhého štátu vykonávajúcich rovnaké 

činnosti. Toto ustanovenie neznamená záväzok jedného zmluvného štátu, aby priznal rezidentom druhého 

zmluvného štátu osobné úľavy, zľavy a zníţenia daní z dôvodu osobného postavenia alebo rodinných záväzkov, 

ktoré priznáva svojim vlastným rezidentom. 

 
3.  Ak sa neuplatnia ustanovenia článku 9 odsek 1, článku 11 odsek 7 alebo článku 12 odsek 6, úroky, licenčné 

poplatky a iné výdavky platené podnikom jedného zmluvného štátu rezidentovi druhého zmluvného štátu, na 

účely stanovenia zdaniteľných ziskov tohto podniku sú odpočítateľné za rovnakých podmienok, ako keby boli 

platené rezidentovi skôr uvedeného štátu. Podobne, akékoľvek pohľadávky podniku jedného zmluvného štátu 

voči rezidentovi druhého zmluvného štátu sú za účelom stanovenia zdaniteľného majetku takéhoto podniku 

odpočítateľné za rovnakých podmienok, ako keby boli dohodnuté s rezidentom skôr uvedeného štátu. 

 
4.  Podniky jedného zmluvného štátu, ktorých majetok úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo vlastní alebo 

ovláda rezident alebo rezidenti druhého zmluvného štátu, nepodliehajú v skôr uvedenom štáte ţiadnemu 

zdaneniu ani povinnostiam s ním spojeným, ktoré sú odlišné alebo ťaţivejšie ako zdanenie a s ním spojené 

povinnosti, ktorým podliehajú alebo môţu podliehať iné podobné podniky skôr uvedeného štátu. 

 
5. Ustanovenia tohto článku sa bez ohľadu na ustanovenia článku 2 vzťahujú na dane akéhokoľvek druhu a 

charakteru. 

 



 

 

 

 

 

 
Článok 25 

RIEŠENIE PRÍPADOV DOHODOU 

 
1. Ak sa osoba domnieva, ţe opatrenia jedného alebo oboch zmluvných štátov vedú alebo budú viesť v jej prípade k 

zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody, môţe nezávisle od opravných prostriedkov, ktoré 

poskytujú vnútroštátne právne predpisy týchto štátov, predloţiť svoj prípad príslušnému úradu zmluvného štátu, 

ktorého je rezidentom, alebo ak sa na prípad vzťahuje článok 24 odsek 1, príslušnému úradu zmluvného štátu, 

ktorého je štátnym príslušníkom. Prípad musí byť predloţený do troch rokov od prvého oznámenia o úkone 

smerujúcom k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody. 

 
2. Ak príslušný úrad povaţuje námietku za oprávnenú a ak nie je sám schopný nájsť uspokojivé riešenie, bude sa 

usilovať, aby prípad vyriešil vzájomnou dohodou s príslušným úradom druhého zmluvného štátu tak, aby sa 

vylúčilo zdanenie, ktoré nie je v súlade s touto dohodou. Dosiahnutá dohoda sa uplatní v lehotách  podľa 

vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných štátov. 

 
3. Príslušné úrady zmluvných štátov sa vynasnaţia vyriešiť vzájomnou dohodou akékoľvek ťaţkosti alebo 

pochybnosti, ktoré môţu vzniknúť pri výklade alebo uplatňovaní tejto dohody. Môţu sa aj vzájomne poradiť, aby 

sa vylúčilo dvojité zdanenie v prípadoch, ktoré nie sú v tejto dohode upravené. 

 
4. Príslušné úrady zmluvných štátov môţu vzájomne komunikovať priamo s cieľom  dosiahnuť dohodu v zmysle 

predchádzajúcich odsekov. Ak sa na dosiahnutie dohody ústna výmena názorov javí  účelnou, môţe sa takáto 

výmena názorov uskutočniť prostredníctvom komisie zloţenej zo zástupcov príslušných úradov zmluvných 

štátov. 

 

 
Článok 26 

VÝMENA INFORMÁCIÍ 

 
1. Príslušné úrady zmluvných štátov si vymieňajú informácie potrebné na uplatňovanie ustanovení tejto dohody 

alebo vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných štátov vzťahujúcich sa na dane, ktoré sú predmetom tejto 

dohody, ak zdanenie, ktoré upravujú, nie je v rozpore s touto dohodou. Výmena informácií nie je obmedzená 

článkom 1. Všetky informácie, ktoré zmluvný štát prijal, sa uchovávajú v tajnosti rovnakým spôsobom ako 

informácie získané podľa vnútroštátnych právnych predpisov tohto štátu a poskytnú sa len osobám alebo úradom 

(vrátane súdov a správnych orgánov), ktoré sa zaoberajú vymeriavaním alebo vyberaním daní, na ktoré sa 

vzťahuje táto dohoda, vymáhaním alebo trestným stíhaním súvisiacim s týmito daňami alebo rozhodovaním o 

opravných prostriedkoch. Tieto osoby alebo úrady pouţijú takéto informácie len na uvedené účely. Tieto 

informácie môţu poskytnúť pri verejných súdnych konaniach alebo v súdnych rozhodnutiach. 

2. Ustanovenia odseku 1 sa nebudú v ţiadnom prípade vykladať tak, ţe niektorému zmluvnému štátu ukladajú 

povinnosť: 

a) vykonať správne opatrenia, ktoré by porušovali právne predpisy alebo správnu prax tohto alebo druhého 

zmluvného štátu; 

b) poskytnúť informácie, ktoré by nebolo moţné získať na základe právnych predpisov alebo v riadnom 

správnom konaní tohto alebo druhého zmluvného štátu; 

c) poskytnúť informácie, ktoré by odhalili akékoľvek obchodné, hospodárske, priemyselné, komerčné alebo 

profesijné tajomstvo alebo obchodný postup, alebo informácie, ktorých poskytnutie by bolo v rozpore s 

verejným poriadkom. 

 



 
Článok 27 

ČLENOVIA DIPLOMATICKÝCH MISIÍ A KONZULÁRNYCH ÚRADOV 

 
Ţiadne ustanovenia tejto dohody sa nedotýkajú daňových výsad, ktoré prislúchajú členom diplomatických misií 

alebo konzulárnych úradov podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva alebo na základe ustanovení 

osobitných dohôd. 

 

 

Článok 28 

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI 

 
1. Zmluvné štáty si vzájomne oznámia, ţe boli splnené vnútroštátne podmienky pre nadobudnutie platnosti tejto 

dohody. 

 
2.  Táto dohoda nadobudne platnosť tridsať dní po dátume neskoršieho z oznámení uvedenom v odseku 1, a jej 

ustanovenia sa budú vykonávať v oboch zmluvných štátoch: 

 a) v  prípade  daní  vyberaných   zráţkou  pri  zdroji zo  sumy    príjmov    poberaných 1. januára alebo 

neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom dohoda nadobudne platnosť; 

 b) v prípade ostatných daní z príjmov a daní z majetku, na dane ukladané za kaţdý daňový rok 

začínajúci sa 1. januára alebo neskôr v kalendárnnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom dohoda 

nadobudne platnosť. 

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a 

Bieloruskou republikou platnosť mnohostranná zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia  príjmu a  majetku 

fyzických osôb podpísaná v Miškovci 27. mája 1977 a mnohostranná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 

príjmu a  majetku právnických osôb podpísaná v Ulánbátare 19.mája 1978. 

 
 

 

Článok 29 

VÝPOVEĎ 

 
Táto dohoda zostane v platnosti, pokiaľ ju niektorý zmluvný štát nevypovie. Kaţdý zmluvný štát môţe dohodu 

vypovedať diplomatickou cestou oznámením o výpovedi najmenej šesť mesiacov pred koncom kaţdého 

kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí piatich rokov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody. V tomto 

prípade sa táto dohoda prestane uplatňovať: 

a)  v  prípade  daní   vyberaných   zráţkou   pri   zdroji  zo  sumy    príjmov    poberaných 

1. januára alebo neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom je dané oznámenie o 

výpovedi; 

b) v prípade ostatných daní z príjmov a daní z majetku, na dane ukladané za kaţdý daňový rok začínajúci sa 1. 

januára alebo neskôr v kalendárnnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom je dané oznámenie o výpovedi. 

 

 
 

 

NA DÔKAZ TOHO podpísaní, na to  riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu. 

 

 

 
DANÉ v............................... dňa.....................199.....v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kaţdé v slovenskom, 

bieloruskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v jazyku anglickom. 

 

 



 
 Za vládu Slovenskej republiky:     Za vládu Bieloruskej republiky: 

 

 

 

 

 

 

 

P R O T O K O L  

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou  Bieloruskej republiky o zabránení dvojitého zdanenia 

a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku 
 

 Pri podpise Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou  Bieloruskej republiky o zabránení 

dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku sa dolupodpísaní 

dohodli na  nasledujúcich  ustanoveniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody: 

 

 K článku 6 odsek 2: 

Rozumie sa, ţe pokiaľ sa nezavedú príslušné zmeny v bieloruských legislatívnych normách, výraz "nehnuteľný 

majetok", tak ako je definovaný v článku 6 odsek 2 tejto dohody, bude Bielorusko uplatňovať len v takom rozsahu, v 

akom je v súčasnosti uvedený v jeho právnych predpisoch. 

 

 K článku 12 odsek 2 c):  

Rozumie sa, ţe hrubá suma licenčných poplatkov predstavuje rozdiel medzi celkovou sumou platieb a cenou 

dopravných vozidiel alebo príjmov. Na tento účel sa daňový základ vypočíta v súlade s vnútroštátnymi právnymi 

predpismi zmluvných štátov. 

 

 

NA DÔKAZ TOHO podpísaní, a na to  riadne splnomocnení, podpísali tento protokol. 

 

 
DANÉ  v ............................ dňa ....................... 199....v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kaţdé v slovenskom, 

bieloruskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v jazyku anglickom. 

 

 
 Za vládu Slovenskej republiky:     Za vládu Bieloruskej republiky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


