SK: POVINNOSŤ ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA
VÝHOD DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Dňa 1. 11. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona o obchodnom registri, ktorá
zavádza povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra.
Uvedená povinnosť sa do slovenského právneho poriadku zavádza v dôsledku
transpozície tzv. IV. AML smernice (smernica Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému
na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu).
Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej
správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu s účinnosťou od 1. 11. 2018 zapisujú aj identifikačné údaje
o konečnom užívateľovi výhod vrátane údajov, ktoré zakladajú jeho postavenie
konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.
Pre spoločnosti zapísané v obchodnom registri pred 1. 11. 2018 platí prechodné
obdobie, a povinnosť podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod si musia
splniť najneskôr do 31. 12. 2019. Spoločnosti, ktoré sa budú zapisovať do
obchodného registra od 1. 11. 2018 sú povinné splniť túto povinnosť už pri návrhu
na prvozápis do obchodného registra.
Návrh na zápis konečného užívateľa výhod sa podáva na osobitnom formulári,
pričom nepodlieha poplatkovej povinnosti.
Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa budú zapisovať do tzv. neverejnej časti
obchodného registra a budú sa poskytovať orgánom verejnej moci, povinným
osobám a osobám, ktoré preukážu legitímny záujem.
Zákon o obchodnom registri toho času výslovne počíta s duplicitou zápisu
v prípade právnických osôb, ktoré majú povinnosť byť zapísané registri partnerov
verejného sektora. Zápis podľa zákona o obchodnom registri nenahrádza
povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
do registra partnerov verejného sektora.
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