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  Povinnosti spojené s vyplatením dividend 
 
 

 

V minulom vydaní newslettera sme Vás 

informovali o povinnostiach daňových 

subjektov spojených so schválením 

a následným zverejnením účtovnej závierky. 

Spoločníci na valnom zhromaždení 

týkajúcom sa schválenia účtovnej závierky 

nerozhodujú spravidla len o schválení 

účtovnej závierky, ale vo väčšine prípadov 

hneď aj o naložení s hospodárskym 

výsledkom. 

 

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku 

Spoločnosť nemôže s vykázaným kladným 
výsledkom hospodárenia nakladať ľubovoľne. 
Zákon totižto v prípade vykázania zisku 
predpisuje pre spoločnosť s ručením 
obmedzeným a pre akciovú spoločnosť 
povinnosť najprv vytvoriť prípadne doplniť 
zákonný rezervný fond o povinný prídel. Až 
následne môže valné zhromaždenie 
rozhodnúť o jeho ďalšom použití. 
 
Spoločnosť môže vykázaný zisk použiť na 
prídely do ďalších fondov alebo na úhradu 
strát z minulých období. Prípadne môže valné 
zhromaždenie spoločnosti rozhodnúť aj 
o výplate zisku spoločníkom (prípadne iným 
osobám) alebo o prenesení zisku (ziskov) do 
ďalších rokov. 
 
V prípade dosiahnutia straty je možné túto 
stratu napríklad preniesť do ďalších období 
prípadne ju kryť prostredníctvom ziskov 
minulých rokov alebo vkladmi od 
spoločníkov. 

Zdanenie a odvody z podielov na zisku 

Vyplatené podiely na zisku (dividendy) 
nepodliehajú na Slovensku zdaneniu. Z 
vyplatených podielov na zisku dosiahnutých 
za účtovné obdobia, ktoré sa začali po 
1. januári 2011 sa však platia odvody na 
zdravotné poistenie. 
 
Podiely na zisku podliehajú odvodom na 
zdravotné poistenie len v tom prípade, ak ich 
inkasuje fyzická osoba, ktorá povinne 
podlieha zdravotnému poisteniu na 
Slovensku. Pokiaľ je prijímateľom dividend 
fyzická osoba, ktorá je povinne zdravotne 
poistená v zahraničí, neplatí z prijatých 
podielov na zisku (dividend) odvody na 
zdravotné poistenie na Slovensku. 
 
Zdravotné odvody sa neplatia z podielov na 
zisku za účtovné obdobia do konca roka 2010. 
 

Podiely na zisku za roky 2011 a 2012 

Ak spoločníkovi boli v roku 2013 vyplatené 
dividendy za rok 2011 prípadne za rok 2012, 
poistné z tých podielov na zisku platí sám 
prijímateľov týchto podielov, a to na základe 
ročného zúčtovania zdravotného poistenia, 
ktoré mu vykoná príslušná zdravotná 
poisťovňa. 
 
Po vykonaní ročného zúčtovania je príslušná 
zdravotná poisťovňa povinná v lehote do 
30. septembra 2014 zaslať poistencovi 
informáciu o vzniknutom nedoplatku aj 
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s inštrukciou na jeho úhradu. 
 
Tie fyzické osoby, ktorým bol v roku 2013 
vyplatený podiel na zisku vyšší ako 393 EUR, 
boli povinné v lehote do 31. mája 2014 o tejto 
skutočnosti informovať na predpísanom 
tlačive príslušnú zdravotnú poisťovňu. 
 
Sadzba poistného na zdravotné poistenie 
z podielov na zisku za rok 2011 a 2012 je 
stanovená na 10 %. Osoby so zdravotným 
postihnutím sú povinné z podielov na zisku 
platiť zdravotné odvody v polovičnej výške. 
 

Podiely na zisku za rok 2013 

Kým v prípade vyplatených podielov na 
zisku za roky 2011 resp. 2012 platí poistné 
poistenec sám, v prípade vyplatenia podielov 
za rok 2013 už platia iné pravidlá. 
 
Ak spoločnosť vyplatí spoločníkovi v roku 
2014 podiel na zisku týkajúci sa roka 2013, 
z tohto podielu na zisku sa už platia 
preddavky na zdravotné poistenie. 
 
Za vykazovanie a odvádzanie preddavkov na 
poistné je zodpovedná vyplácajúca 
spoločnosť, ktorá je povinná do ôsmich dní 

po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom 
vyplatila dividendy, odviesť preddavok na 
poistné a zároveň v rovnakej lehote o tom 
informovať príslušnú zdravotnú poisťovňu. 
 
Ak však spoločnosťou vyplácajúcou 
dividendy za rok 2013 je spoločnosť so 
sídlom v zahraničí, preddavky na zdravotné 
poistenie neplatí. O vyplatení takýchto 
dividend zo zahraničnej spoločnosti, prijatých 
v roku 2014, bude povinný informovať 
zdravotnú poisťovňu v lehote do 31. mája 
2015 sám poistenec. 
 
K vysporiadaniu poistného na zdravotné 
poistenie dôjde až na základe ročného 
zúčtovania zdravotného poistenia. 
 
Na podiely na zisku za rok 2013 sa už 
vzťahuje jednotná sadzba 14 %. 
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Údaje zverejnené v tejto publikácii majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo. 
Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa užívateľ 

týchto stránok rozhodne urobiť na základe tohto materiálu, nepreberáme zodpovednosť. 

AUDITOR je audítorskou a daňovo poradenskou spoločnosťou s medzinárodným zameraním. Už viac ako 15 rokov ponúka služby v oblasti 
auditu, daňového poradenstva, mzdového účtovníctva a personálnej agendy, vedenia finančného účtovníctva a podnikového poradenstva. 

Prostredníctvom partnerských kancelárií v Českej republike a v Rakúsku (tu pod menom Stöger & Partner) poskytuje 
kompletné poradenstvo v krajinách strednej Európy. Členstvo v celosvetovej sieti UHY International, ktorá združuje 
nezávislé poradenské spoločnosti z viac než 80 krajín sveta, umožňuje efektívne riešiť globálne poradenské aspekty. 
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