Platenie odvodov z dividend
Zákonom č. 421/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov sa zavádza nový spôsob platenia odvodov z dividend a
definuje nového platiteľa poistného ako platiteľa dividend, ktorým je právnická osoba so
sídlom na území SR, ktorá vypláca dividendy.
Nový spôsob platenia preddavkov z dividend sa bude vzťahovať až na dividendy
zo zisku za rok 2013. Na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa
začalo pred nadobudnutím účinnosti zákona (t. j. pred 01.01.2013) sa vzťahuje zákon
platný do 31.12.2012.
Zavádza sa nový platiteľ poistného, platiteľ dividend, ktorý bude vykazovať a uhrádzať
preddavky na poistné z vyplatených dividend.
Ako sa budú platiť preddavky na poistné z dividend?










platiteľom dividend je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,
ktorá vypláca dividendy,
platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej
poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmich dní
odo dňa vyplatenia dividend,
preddavok na poistné z vyplatených dividend vypočítava a odvádza za poistenca,
ktorý má príjem z dividend, platiteľ dividend,
výška preddavku na poistné je najviac vo výške určenej sadzbou poistného 14 %
zo 120-násobku priemernej mesačnej mzdy,
preddavok na poistné je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca,
v ktorom boli dividendy vyplatené,
platiteľ dividend môže pred vyplatením dividend požiadať Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou o oznámenie poistného vzťahu poistenca k príslušnej
zdravotnej poisťovni (overiť si zdravotnú poisťovňu poistenca) alebo si môže poistný
vzťah overiť prostredníctvom internetovej stránky úradu v centrálnom registri
poistencov,
poistencom, ktorí majú príjem z dividend vykoná zdravotná poisťovňa ročné
zúčtovanie poistného,

Upozornenie: poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, ktorá
vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni výšku vyplatených dividend za predchádzajúci rok najneskôr do konca
mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného
vykonáva.
V prípade príjmov z dividend sa bude teda uplatňovať dvojaký spôsob platenia poistného
a to jednak preddavkovo a jednak v rámci ročného zúčtovania. Rozdiel v platení vyplýva
zo skutočnosti či dividendy vypláca právnická osoba so sídlom na území SR alebo právnická
osoba so sídlom mimo územia SR
V prípade, že poistenec bude mať príjem z dividend v ročnom zúčtovaní sa maximálny ročný
vymeriavací základ zvýši o sumu vyplatených dividend, najviac však o sumu 120 násobku
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priemernej mesačnej mzdy. Uvedené sa použije prvýkrát v ročnom zúčtovaní za rok 2013
(vykonávané v roku 2014).
Príklady:
Poistencovi budú v roku 2013 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roka 2012. Poistencovi
sa z takto vyplateného príjmu nebudú odvádzať preddavky na poistné. Poistenec má
povinnosť najneskôr do 31.05.2014 oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výšku príjmu
z vyplatených dividend a zdravotná poisťovňa mu poistné z tohto príjmu vypočíta v ročnom
zúčtovaní poistného.
Poistencovi budú v roku 2014 vyplatené dividendy na účtovné roky 2012 a 2013. V tomto
prípade bude poistenec platiť poistné z tohto príjmu dvojakým spôsobom. Príjmy z dividend
za rok 2012, ktoré budú vyplatené v roku 2014 oznámi do 31.05.2015 príslušnej zdravotnej
poisťovni a zdravotná poisťovňa mu z nich poistné vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného. Z
dividend za rok 2013 už platiteľ dividend vykáže a uhradí preddavky na poistné. Zdravotná
poisťovňa preddavky na poistné zúčtuje v ročnom zúčtovaní poistného.
Prevzaté zo stránky Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Spracoval: Ing. Peter Jurčík
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