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Zakladanie malých fondov  
– právne, daňové a účtovné nástrahy

Dopyt po podnikaní spočívajú-
com v zhromažďovaní finanč-
ných prostriedkov od investorov 

a ich následnom investovaní naprí-
klad do nehnuteľností, kryptomien, 
cenných papierov alebo startupov je 
na vzostupe. Z našej praxe vieme po-
tvrdiť, že malé fondy dnes zakladajú 
podnikatelia, u ktorých sa účasť na 
kapitálovom trhu zdala ešte v ne-
dávnej minulosti nedosiahnuteľná. 
Prispieva k tomu najmä informačná 
dostupnosť, rozmach kryptomien, ako 
aj investičný apetít spojený s rastom 
životnej úrovne neprofesionálnych 
investorov.

Regulácia malých  
investičných fondov
Malé fondy na Slovensku zápasia 
s viacerými nástrahami. Prvou z nich 
je európska regulácia. Tá sa týka naj-
mä harmonizácie verejnej ponuky 
cenných papierov, DPH alebo fungo-
vania manažérov tzv. alternatívnych 
investičných fondov, kam vo všeobec-
nosti zaraďujeme aj malé fondy. Táto 
regulácia má za cieľ najmä predchá-
dzať systémovým rizikám a chrániť 
retailového investora.

Samotné malé fondy však európ-
ska legislatíva reguluje iba okrajo-
vo, čím členským štátom dáva veľkú 
mieru regulačnej slobody. Viaceré tú-
to slobodu využili a vytvorili malým 
fondom atraktívne právne prostredie. 
Okrem tradičných fondových jurisdik-
cií, ako sú Luxembursko, Malta ale-
bo Gibraltár (napriek brexitu), je za-
ujímavou inšpiráciou tiež česká práv-
na úprava.

Kým vyspelé zahraničné jurisdikcie 
regulujú viaceré druhy fondov v zá-
vislosti od charakteru ich právnej for-
my, príjmov, investorov a aktív, do 
ktorých investujú, slovenskej regulá-
cii takáto rozmanitosť chýba. Sloven-
ské malé fondy tak požívajú voľnosť 
nielen pri výbere právnej formy a in-
vestičnej stratégie, ale tiež menšiu ad-
ministratívnu záťaž spojenú so sprá-
vou fondu. Na druhej strane však do 
nich môžu investovať iba profesionál-
ni, prípadne kvalifikovaní investori.

Korporátne obmedzenia
Nedávne zavedenie právnej formy ak-
ciovej spoločnosti s premenlivým zá-
kladným imaním (tzv. SICAV) síce na-
oko rozšírilo spektrum dostupných 
malých investičných fondov, no jej 
praktická využiteľnosť asi zaostáva za 
očakávaniami. Hlavným dôvodom sú 
najmä nelogické zákonné obmedzenia 
pri určení rozdielnych akcionárskych 
práv manažéra a investorov fondu, ako 
aj problematické účtovníctvo a na to 
nadväzujúce daňové zaťaženie.

Slovenské fondové prostredie nará-
ža aj na ďalšie nedokonalosti. Tradič-
né fondové inštitúty ako „carried inte-
rest“, „interim dividend“ alebo „shares 

redemption“ naše obchodné ani daňo-
vé právo nepoznajú. Pri zakladaní fon-
dov pre zahraničných investorov tak 
tieto inštitúty staviame na právno-teo-
retických a ústavných konceptoch. To 
však so sebou do budúcnosti nesie ri-
ziko svojvôle štátnych orgánov.

Daňové implikácie
Malé investičné fondy s právnou sub-
jektivitou podliehajú, okrem pár vý-
nimiek, rovnakým pravidlám zdaňo-
vania ako štandardné kapitálové spo-
ločnosti. To však neplatí pre podielové 
fondy a právne formy v. o. s. a k. s., 
kde platia osobitné pravidlá. Vo vše-
obecnosti však naše daňové právo ne-
obsahuje relevantné zvýhodňujúce 
daňové režimy pre malé fondy.

Venture kapitálové fondy by urči-
te ocenili flexibilnejšie zahrnovanie 
strát z dispozície s investičnými ak-

tívami. Kryptofondy by rady nezda-
ňovali nepeňažné príjmy dosahované 
na obchodných platformách a fondo-
vý trh by povzbudilo aj širšie oslobo-
denie od dane z kapitálových ziskov. 
A povinnosť každoročne preceňovať 
niektoré typy investícií výnosovou 
metódou s daňovým dosahom odra-
dí množstvo potenciálnych zaklada-
teľov slovenského fondu.

Na druhej strane je nezdaňovanie 
dividend na úrovni právnických osôb 
aj pri portfóliovom investovaní vní-
mané veľmi pozitívne. Okrem aké-
hosi „lokálpatriotizmu“ je toto druhý 
hlavný motív, prečo sa niektorí za-
kladatelia fondov rozhodnú zostať na 
Slovensku. Túto výhodu však limitu-
jú nové CFC pravidlá a nedávne roz-
šírenie zoznamu krajín (zahŕňajú-
ceho už napríklad aj SAE), odkiaľ sa 
výplata dividend zdaňuje na Sloven-
sku 35-percentnou sadzbou dane.

Účtovanie malých  
investičných fondov
Po našej minuloročnej konferencii 
o zakladaní malých investičných fon-
dov sme si urobili prieskum trhu tý-
kajúci sa účtovania malých sloven-
ských fondov. Z verejne dostupných 
dát sme zistili, že viac ako polovica 
z nich neúčtuje podľa správnych úč-
tovných predpisov. Účtovanie malých 
fondov je špecifické a podlieha iným 
pravidlám, ako poznáme pri podvoj-
nom účtovníctve. Navyše nejasnosť 
týchto špecifických účtovných pra-
vidiel spôsobuje neraz interpretačné 
problémy.

Fondovému prostrediu by pomohlo 
zásadné prepracovanie týchto pravi-
diel, ktoré by nielen reflektovali aktu-
álne investičné trendy, ale tiež zásad-
ne znížili administratívnu náročnosť. 
Od malých fondov nie je primerané 
očakávať, aby svoje startup investície 

každoročne oceňovali metódou dis-
kontovaných peňažných tokov.

Daňové implikácie  
zahraničných fondov
Viacerí zakladatelia fondov tak radšej 
siahnu po zahraničných fondoch. Tie 
však okrem lokálnych úskalí treba vní-
mať aj v kontexte ich regulačných a da-
ňových obmedzení na Slovensku. Dis-
tribúcia majetkových účastí zahranič-
ných fondov na Slovensku podlieha 
zákonu o kolektívnom investovaní, 
ktorej rozsah sa odvíja od špecifickostí 
zahraničného fondu.

Z daňových nástrah ide napríklad 
o CFC pravidlá pre fyzické a právnic-
ké osoby, tzv. substance requirements, 
alebo zvýšené sadzby dane pri repatri-
ácii zisku na Slovensko.

Trestnoprávne implikácie
V praxi sledujeme množstvo zakla-
dateľov siahajúcich po neregulovanej 
štruktúre. Zakladatelia takejto štruktú-
ry však čelia riziku vykonávania regu-
lovanej činnosti (t. j. fondové podnika-
nie) bez relevantného oprávnenia. To 
môže napĺňať znaky nielen trestného 
činu neoprávneného podnikania, ale aj 
novo zavedeného trestného činu legali-
zácie výnosov z trestnej činnosti.

Trestnoprávna rovina sa však nevy-
hnutne netýka iba zakladateľov, ale za 
určitých okolností aj investorov fondu. 
Ide napríklad o situácie, keď je aj na-
vonok relatívne zjavné, že vzhľadom 
na vlastnosti investičnej štruktúry mô-
že ísť o neoprávnené podnikanie. V ta-
kom prípade môže byť konanie in-
vestora investujúceho do takejto štruk-
túry považované za nedbanlivostné 
a podliehať trestnoprávnej zodpoved-
nosti s výmerou trestu odňatia slobody 
až do ôsmich rokov. U zakladateľov je 
tá trestnoprávna expozícia, prirodze-
ne, ešte väčšia.
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Založiť na Slovensku 
malý investičný 
fond nie je zložité. 
Zložitejšia je až jeho 
následná správa. 
Malé a nákladovo 
dostupné fondy 
nemajú na Slovensku 
históriu, ani sa nikdy 
netešili širšiemu 
záujmu zákonodarcu. 
Slovenské fondové 
prostredie tak funguje 
v ekosystéme, 
ktorý skôr motivuje 
zakladateľov hľadať 
zahraničné riešenia 
alebo zakladať 
štruktúry na hranici 
zákonnosti.

Prevádzkovať  
malé investičné 

fondy  
na Slovensku  

prináša množstvo 
komplikácií.  

Aj preto hľadajú 
zakladatelia  

fondov alternatívy. 

Peter Varga,
partner

Peter je zakladateľom daňovo-úč-
tovnej skupiny CARPATHIAN a ad-
vokátskej kancelárie Highgate 
Law & Tax, kde sa venuje predo-
všetkým nastavovaniu finančných 
a právnych štruktúr pre sloven-
ských a zahraničných klientov. 
Peter často prednáša a píše člán-
ky o daniach a finančnej regulá-
cií. Peter je tiež členom pracovnej 
skupiny Ministerstva financií SR 
pre kapitálový trh, kde sa zaoberá 
fondovou reguláciou.

Na trhu fondového poraden-
stva poskytuje Highgate Law 
& Tax spolu s CARPATHIAN 
unikátnu kombináciu práv-
nych, daňových a účtovných 
služieb. Pre klienta je efektív-
ne vedieť na jednom mieste 
nielen o právno-regulačnej 
stránke veci, ale aj aké daňo-
vé a účtovné implikácie má 
zamýšľaná transakcia alebo 
fondová štruktúra. Zaklada-
telia kancelárie predtým nie-
koľko rokov pôsobili v me-
dzinárodných advokátskych 
kanceláriách Allen & Overy 
a Dentons.

Advokátska kancelária špecia-
lizujúca sa na dane, korporát-
ne právo a finančnú reguláciu. 
Spolu s daňovo-účtovnou spoloč-
nosťou CARPATHIAN poskytuje 
právne, daňové a účtovné pora-
denstvo pod jednou strechou. 

Tomáš Demo,
partner

Tomáš pracoval 5 rokov v brati-
slavskej pobočke medzinárodnej 
advokátskej kancelárie Allen & 
Overy, kde sa venoval predovšet-
kým cezhraničným M&A transak-
ciám, korporátnemu právu 
a sporovej agende. Tomáš je 
spoluzakladateľom advokátskej 
kancelárie Highgate Law & Tax, 
kde sa primárne zameriava na 
poradenstvo v oblasti investícií 
do start-upov, fondov a zamest-
naneckých akcií a podielov. 


