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Príjem z podielov zo zisku a zdravotné poistenie
Existujú dva spôsoby platenia zdravotného poistenia z vyplatených podielov zo zisku. Spôsob
platenia zdravotného poistenia sa určí podľa obdobia, v ktorom podiel zo zisku vznikol.

Podiely zo zisku
za rok

2011, 2012

1/
Podiel zo zisku - dividenda za rok 2011 alebo 2012 (vyplatený v roku 2015 a neskôr)
Podľa § 38b ods. 9 Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení, sa v ročnom
zúčtovaní za rok 2015 a nasledujúce roky započíta aj príjem z dividend dosiahnutých v účtovnom
období, ktoré začalo medzi 1.1.2011 až 31.12.2012 (zjednodušene ide o dividendy za účtovné
obdobie 2011 a 2012).
Bližšie informácie :
- do vymeriavacieho základu sa započíta suma dividendy, ktorá presiahne 50 % z priemernej
mesačnej mzdy v rozhodujúcom období (suma 412,00 € pre rok 2015, suma 429,00 € pre rok 2016),
- vymeriavací základ je najviac 60–násobok priemernej mesačnej mzdy v rozhodujúcom období
(teda max. VZ vrátane iných príjmov v roku 2015 je 49.440 €, v roku 2016 51.480 € atď.),
- sadzba poistného z dividendy je 10% a ak ide o osobu so zdravotným postihnutím 5%,
- výška príjmu z dividend sa oznamuje zdravotnej poisťovni na tlačive do konca mája nasledujúceho
po roku, v ktorom sa dividenda vyplatila (za rok 2015 do 31.5.2016).
2/
Podiel zo zisku - dividenda za rok 2013 a neskôr (vyplatený v roku 2015 a neskôr)
Postup pri vyplatení dividendy za rok 2013 a neskôr sa novelami zákona nemení:
- do vymeriavacieho základu sa započíta celá suma dividendy (už od 0,01 €),
- vymeriavací základ je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy – čo v roku 2016 znamená
maximálny vymeriavací základ 51.480 €,
- sadzba poistného z dividendy je 14%, a to aj pre osobu so zdravotným postihnutím.

Podiely zo zisku
za rok

2013 a neskôr
Naviac, z dividend za roky 2013 a nasledujúce sa už platia preddavky na zdravotné poistenie.
Preddavok sa vypočíta sadzbou 14% zo sumy dividendy vyplatenej v kalendárnom mesiaci.
Preddavok je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy (v roku 2015 tak najviac zo
sumy 49.440 €, v roku 2016 najviac zo sumy 51.480 €).
Spoločnosť je povinná zraziť preddavok na poistné vo výške 14 %. Tento preddavok je povinná
uviesť vo výkaze a zároveň ho zaplatiť do 8. dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bola
vyplatená dividenda. Maximálny VZ je určený vo výške 51.480 € (t.j. 60-násobok PMM za rok 2014).
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Podiel zo zisku - dividenda vyplatená spoločnosťou, ktorá nemá sídlo v SR
Pri vyplatení dividendy môže vzniknúť prípad, kedy dividendu vypláca spoločnosť, ktorá nemá
sídlo v SR. V tomto prípade spoločnosť nevykáže a nezrazí preddavok na poistné. Povinnosť voči
zdravotnej poisťovne prechádza na osobu, ktorej bola dividenda vyplatená. Táto osoba je
povinná oznámiť výšku vyplatenej dividendy do konca mája nasledujúceho po roku, v ktorom sa
dividenda vyplatila (do 31.5.2016 pri vyplatenej dividende v roku 2015, do 31.5.2017, pri
vyplatenej dividende v roku 2016). Na základe tohto oznámenia zdravotná poisťovňa vykoná
ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Osoba, ktorej bola dividenda vyplatená, zaplatí poistné
jednorázovo na základe výsledku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 10 %
alebo 5 % pri osobe so zdravotným postihnutím (pri dividende za rok 2011 alebo 2012) a vo
výške 14 % (pri dividende za rok 2013 a neskôr).
Úprava platenia poistného na zdravotné poistenie z podielov na zisku
Od 2.1.2016 sa ruší povinnosť odvádzať poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku
akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti*, z podielu na likvidačnom zostatku
obchodnej spoločnosti alebo družstva.
* ide o akciovú spoločnosť alebo obdobnú obchodnú spoločnosť so sídlom v zahraničí, ktorej akcie
sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom
trhu

Uvedené informácie majú všeobecný charakter.
Pri riešení konkrétnej situácie odporúčame problém prekonzultovať.
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