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Dividendy 
 
 
 
 
 
Podiel na zisku. Ide o finančné plnenia vymedzené v § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení (ďalej 

len „dividendy“). 

Pod pojmom dividendy sa rozumie podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, 

určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a 

dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej 

spoločnosti alebo družstva, vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo 

družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania 

vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej 

obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej 

spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a 

vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti 

komplementára v komanditnej spoločnosti, podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom 

zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP a 

§ 5 ods. 7 písm. i) ZDP. 

 
 
Prvý raz  sa platí  zdravotné poistenie z dividend roku 2011 a vyplatených v roku 2011. Takýchto prípadov v praxi 

asi nebude veľa a bude sa to týkať iba podielov na likvidačnom zostatku.  

 
 
SUMY, ktoré sú rozhodujúce pre správny výpočet:  
 
ROK 2011: -- minimálny vymeriavací základ:        329,06 EUR  
                  -- maximálny vymeriavací základ:  26 802,-  EUR  
ROK 2012: -- minimálny vymeriavací základ:        339,89 EUR  
                   -- maximálny vymeriavací základ:  27 684,-    EUR  
SADZBA:  10% 
 
 
 
ROK 2013: -- maximálny vymeriavací základ:  94 320,00,-    EUR  
SADZBA:  14% 
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UKÁŽKA VÝPOČTU zdravotného poistenia z dividend:  
 
Príklad pre rok 2011:  

  minimálny vymeriavací základ  
   

329,06  
   

329,06  
   

329,06  
   

329,06  
   

maximálny vymeriavací základ  
   

26802,00  
   

26802,00  
   

26802,00  
   

26802,00  
   

VYPLATENÁ DIVIDENDA  230,00  760,00  
   

25000,00  
   

32730,00  

suma oznámená ZP  0,00  
   

430,94  
   

24670,94  
   

26802,00  

 
sadzba v %  10,00  

   
10,00  

   
10,00  

   
10,00  

   

ZP  K ÚHRADE  
   

0,00  
  

43,09  
   

2467,09  
   

2680,20  
   

   
Príklad pre rok 2012:  

   minimálny vymeriavací základ 339,89  
   

339,89  
   

339,89  
   

339,89  
   

maximálny vymeriavací základ  27684,00  
   

27684,00  
   

27684,00  
   

27684,00  
   

VYPLATENÁ DIVIDENDA  230,00  
   

760,00  
   

26850,00  
   

32730,00  
   

suma oznámená ZP  0,00  420,11  26510,11  
   

27684,00  
   

sadzba v %  10,00  
   

10,00  
   

10,00  
   

10,00  
   

ZP  K ÚHRADE  
   

0,00  
   

42,01  
   

2751,01  
   

2768,40  
   

   
 
Príklad pre rok 2013:  

maximálny vymeriavací základ  94 320,00   94 320,00   94 320,00   94 320,00   

VYPLATENÁ DIVIDENDA  230,00  
   

760,00  
   

28000,00  
   

100000,00  
   

suma oznámená ZP  230,00  760,00  28000,00  
   

94 320,00    

sadzba v %  14,00  
   

14,00  
   

14,00  
   

14,00  
   

ZP  K ÚHRADE  
   

32,20  
   

106,40  
   

3920  
   

13204,8  
   

 
OZNÁMENIE:  
- výšku dividendy musíte oznámiť zdravotnej poisťovni na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe 2 podľa § 7 vyhlášky 
MZSR č. 130/2012 Z. z. zníženú o minimálny vymeriavací základ  
- dividendu za rok 2011 vyplatenú do 31.12.2011 oznámte do 31.5.2012  
- dividendu za rok 2011 vyplatenú do 31.12.2012 oznámte do 31.5.2013  
Súčasťou Oznámenia nie sú žiadne prílohy (zápisnica z VZ, výpis z bankového účtu, resp. pokladničný doklad o 
príjme dividendy).  
 
DIVIDENDA:  podiel na zisku rozdeľovaný spoločnosťou s ručením obmedzeným, akciovou spoločnosťou, 
verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou.  
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Príloha č. 2 
k vyhláške č. 130/2012 Z. z. 

VZOR 
OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK  20.... 

 
podľa § 10b ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  a o zmene a doplnení zákona 
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“) 
 

I. ODDIEL: údaje o poistencovi 

Rodné číslo / Dátum narodenia                                      Kód zdravotnej poisťovne poistenca              

Priezvisko                                                         Meno                                                            Titul  

Adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 

Ulica                                                                                                             Číslo  

PSČ                         Obec                                                          Štát 

 

II. ODDIEL :  

Typ platiteľa poistného1)  

Dividendy v členení2)  

a) podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva 
osobám podieľajúcim sa na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a 
dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú ich 
zamestnancami 

 

b) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom 
zamestnancovi bez účasti na ich základnom imaní 

 

c) vyrovnací podiel – pri zániku účasti spoločníka (okrem vyrovnacieho podielu 
spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.) 

 

d) podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva – pri 
zrušení bez právneho nástupcu (okrem podielu spoločníka v. o. s. a 
komplementára k. s.) 

 

e) podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu 
spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.) 

 

Spolu dividendy  

Rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu činnosti osobného asistenta3)  

 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú úplné a správne. 
 
Dátum  
       Podpis poistenca  
 
 
 
Vysvetlivky k prílohe 2: 
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 
1) Uvádza sa niektorý z kódov A, B, C alebo D (zamestnanec - A, samostatne zárobkovo činná osoba - B, 

platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona – C alebo poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 zákona – D). Ak bol 
poistenec počas roka viacerými typmi platiteľa poistného, uvádzajú sa príslušné kódy.  

2) § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Uvádza sa suma, ktorá presiahne sumu minimálneho základu podľa § 13 ods. 10 zákona. 

3)  § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Otázky a odpovede pre rok 2012 
 
Otázka 1: „Aké je % odvodu na zdravotné poistenie z príjmov podľa §10b ods.1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. 
o zdravotnom poistení – ZoZP, (t.j. z príjmov z kapitálového majetku: úrokov a ostatných výnosov z cenných 
papierov, úrokov z poskytnutých pôžičiek, výnosov zo zmeniek, a pod.) a z príjmov podľa §10b ods.1 písm. d) 
ZoZP, (t.j. z ostatných príjmov:  príjmy z prevodu nehnuteľností, príjmy z prevodu hnuteľného majetku, príjmy 
z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov, príjmy z prevodu podielu v s.r.o….)? Platí aj pre tieto príjmy 
horný limit pre výšku príjmu podľa §13, ods.9 písm. b) ZoZP, t.j. 36-násobok priemernej mesačnej mzdy (čo je 
v súčasnosti 27.684 EUR)?“ 
Odpoveď: Sadzba poistného pre príjmy z kapitálového majetku a pre ostatné príjmy je 14% z vymeriavacieho 
základu, pričom vymeriavacím základom je súčet všetkých príjmov z kapitálového majetku a/alebo ostatných 
príjmov obdržaný počas kalendárneho roka. Aj pre tento druh príjmu platí horný limit podľa §13, odst.9, písm.b, 
t.j. 36-násobok priemernej mesačnej mzdy (v súčasnosti 27.684 EUR). 
 
Otázka 2: „Pre odvody z dividend a podobných príjmov (§10b, ods.1, písm. e) ZoZP) platí horný limit podľa §13, 
ods.9, písm. b) ZoZP, t.j. 36-násobok priemernej mesačnej mzdy alebo platí len dolný limit, t.j. 44,2% 
z priemernej mesačnej mzdy – v súčasnosti 339,89 EUR (o vymeriavacom základe z príjmov z dividend hovorí 
§13, ods.6 ZoZP a ten sa odvoláva len na ods.10 tohto paragrafu a nie na ods. 9).“ 
Odpoveď: Sadzba poistného pre príjmy z dividend je 10%. Aj pre príjmy z dividend platí horný limit vo výške 36-
násobku priemernej mesačnej mzdy, ale navyše je zadefinovaná aj minimálna výška dividendy (t.j. v súčasnosti 
339,89 EUR), z ktorej je odvod poistného platený.  
 
Ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011 sa ešte 10%-ný odvod z dividend dotýkať nebude, 
nakoľko u nás nie je zvykom vyplácať niečo ako zálohu na dividendy. Odvod z dividend sa má dotýkať až 
dividend vyplatených zo zisku vytvoreného v roku 2011 a rozdeľovaného v roku 2012 a neskôr. Takže príjmy 
z dividend budú vstupovať prvýkrát do ročného zúčtovania zdravotného poistenia až za rok 2012. 
Pokiaľ má fyzická osoba príjem, ktorý je podľa zákona o dani z príjmov zdaňovaný zrážkovou daňou (t.j. napr. 
príjem z úrokov na bankových účtoch, príjem z dlhopisov slovenských emitentov, príjem zo slovenských štátnych 
dlhopisov a pokladničných poukážok, príjem z vyplatenia/vrátenia podielových listov slovenských správcovských 
spoločností), tak tento príjem nie je podľa zákona o zdravotnom poistení zárobkovou činnosťou, a teda odvod na 
zdravotné poistenie sa z neho neplatí. 
Ak ste majiteľom dlhopisov emitovaných slovenskými subjektmi, povinnosť platiť odvod do zdravotnej poisťovne 
z úrokového výnosu z dlhopisu sa vás netýka, a to ani v tom prípade ak vaše ostatné príjmy nedosahujú sumu 
27.684 EUR.  
 
Príklad pre rok 2012 
Osoba mala v r. 2012 príjmy z kapitálového majetku a z ostatných príjmov vo výške 20 000 eur. Okrem toho v r. 
2012 bola konateľom firmy a za výkon tejto funkcie mala príjem 24 000 eur, mala príjem z vyplatených dividend 
vlastnej spoločnosti v roku 2012, ktoré vznikli za rok 2011 v sume 100 000 eur. 

 
Príjem konateľa za výkon funkcie je príjmom zo závislej činnosti a z tohto príjmu platí poistné ako zamestnanec 
sadzbou 4 %, sadzbu 10 % platí zamestnávateľ. 
Dividendy z vlastnej spoločnosti, ktoré boli vyplatené v r. 2012, boli vyplatené za účtovné obdobie, ktoré sa 
začalo od 1. 1. 2011 a z týchto dividend sa zdravotné poistenie platí. 

 
Vymeriavací základ tohto poistenca je teda 24 000 eur zo zamestnania plus 19 500 eur (500 eur  oslobodenie od 
dane) z príjmov z kapitálového majetku plus 100 000 eur a z ostatných príjmov, spolu 143 500 eur. 
Maximálny vymeriavací základ je ale 27 684 eur.  
Vymeriavací základ zo zamestnania aj z kapitálového majetku a ostatných príjmov a z dividend sa úmerne zníži: 

 VZ zo zamestnania: 24 000 x 27 684 / 143 500 = 4 630,07 €. 
 VZ z kapitálového majetku a ostatných príjmov: 19 500 x 27 684 / 143 500 = 3 761,93 €. 
 VZ z dividend: 100 000 x 27 684 / 143 500 = 19 291 €. 
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Výška poistného: 

 Zamestnanec – konateľ 4 % z 4 630,07 = 185,20 € 
 Zamestnávateľ zaplatí poistné vo výške 10 % z 4 630,07 = 463,007 €. 
 Z kapitálového majetku a ostatných príjmov 14 % z 3 761,93 = 526,67 € 
 Z dividend 10% z 19 291 = 1 929,10 € 
 Celková výška poistného poistenca: 648,20 + 526,67 + 1 929,10 = 3103,97 €. 
 (Spolu za poistenca a zamestnávateľa 648,20 €) 

 
Výklad sporných otázok 
 
1.) Dividendy za zdaňovacie obdobia 2003 a predchádzajúce zdaňované podľa § 8 ZDP 
 
Stanovisko 

Príjmy, zdaňované podľa § 8 zákona o dani príjmov sú v zmysle § 10b ods. 1, písm. d) zákona č. 
580/2004 Z. z. príjmami, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu poistného na verejné zdravotné poistenie 
a z týchto príjmov je zákonná povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie. 

Ustanovenie § 10b ods. 1 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. (dividendy, vyplácané zo zisku obchodnej 
spoločnosti) v odkaze pod čiarou smeruje na § 3 ods. 2 písm. c) a na § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov 
– pričom tieto ustanovenia sa týkajú dividend, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov, resp. ktoré sú od dane 
z príjmov oslobodené. Z uvedeného je zrejmé, že ustanovenie § 10b ods. 1 písm. e) sa netýka všeobecne 
všetkých dividend, vyplácaných historicky, ale iba dividend, spĺňajúcich charakteristiku podľa odkazu 
(podotýkame, že odkaz je uvedený konkrétne, nie príkladmo). 

V súlade s vyššie uvedeným zákon č. 580/2004 Z. z. zavádza v § 10b legislatívnu skratku „dividendy“; 
každé ďalšie použitie výrazu „dividendy“ (a teda aj použitie tohto výrazu v § 36 ods. 12) je nutné chápať v súlade 
s definíciou uvedenou v § 10b. 

Podľa názoru Ministerstva zdravotníctva SR teda dividendy, vyplácané zo zisku za účtovné obdobie roka 
2003 a skôr (ktoré sú zároveň aj predmetom dane z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov) nie je možné 
zahrnúť pod legislatívnu skratku „dividendy“, definovanú v § 10b ods. 1, písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z., ale 
predstavujú príjmy zo zárobkovej činnosti v zmysle § 10b ods. 1 písm. d) uvedeného zákona a vstupujú do 
vymeriavacieho základu pre odvod poistného na verejné zdravotné poistenie. 

 
2.) Výklad pojmu „obdobie účinnosti, ktoré začalo po účinnosti zákona“ 
  
Stanovisko 

Zákon o zdravotnom poistení k úpravám účinným od 1. januára 2011, a výslovne k povinnosti platiť 
poistné na verejné zdravotné poistenie, obsahuje nasledovné prechodné ustanovenie: Povinnosť platiť poistné na 
verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré 
sa začalo po účinnosti tohto zákona. Vzhľadom na to, že účinnosť zákona je od 1. januára 2011, predstavuje aj 
účtovné obdobie rok 2011. Uvedené vyplýva aj z gramatického výkladu tohto ustanovenia, vzhľadom na použitie 
minulého času v predmetnej vete (zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo). Nejde teda 
o účtovné obdobie, ktoré začne, ale ktoré sa začalo. 

Na základe uvedeného sme toho názoru, že povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie z 
dividend vyplácaných zo zisku dosiahnutého v účtovnom období roku 2011 vzniká. 
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3.) Stav dividend v novelách 
 

Stanovisko 

V aktuálnej novele zákona sa zavádza povinnosť platiť z dividend odvod na poistné na zdravotné 

poistenie vo výške 14%.  

Podľa schváleného zákona sa budú platiť preddavky aj z dividend; platí, že ak zamestnanec poberá  súčasne 

mzdu zo závislej činnosti a popri nej bude mať vyplatený podiel na zisku, že dosiahnutie maximálneho VZ 

budeme sledovať osobitne na príjem zo závislej činnosti a osobitne na dividendy. 

Ustanovenie  § 13 ods. 9 - Vymeriavací základ je 

b) najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu 

(ďalej len "priemerná mesačná mzda"), ak v písmene c) nie je ustanovené  inak; táto suma sa alikvotne upraví o 

obdobie poistenia v cudzine.  

V § 13 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:  

 „c) suma podľa písmena b) zvýšená o sumu vyplatených dividend, najviac však o 120- násobok priemernej 

mesačnej mzdy. 

 Pre preddavky z dividend bude stanovený maximálny ročný vymeriavací základ. Ročný vymeriavací základ pre 

osobu, ktorej nie sú vyplatené dividendy je 47 160 € (60-násobok PMM) a pre osobu, ktorej budú vyplatené 

dividendy vo výške 141 480 € (suma 47 160 navýšená o 94 320 €).  

 V § 16 sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie, že výška preddavku: 

poistenca, ktorý má príjem z dividend vyplatených platiteľom dividend, je najviac vo výške určenej sadzbou 

poistného [§ 12 ods. 1 písm. g)] zo 120-násobku priemernej mesačnej mzdy. 

Výška preddavku na poistné poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy platiteľom dividend je najviac vo výške 

určenej sadzbou 14% z 120-násobku priemernej mesačnej mzdy. Pre rok 2013 vo výške 94 320 eur. 

 Príklad: Zamestnancovi bude vyplatený príjem zo závislej činnosti vo výške 4 000 eur a v tom istom mesiaci mu 

bude vyplatený podiel na zisku slovenskou s.r.o. vo výške 3 000 eur. Zamestnanec zaplatí preddavok na poistné 

vo výške 4% z 3930 eur a preddavok na poistné z dividend vo výške 14% z 3 000 eur. 

 Príklad: Zamestnancovi bude vyplatený príjem zo závislej činnosti vo výške 3 000 eur a v tom istom mesiaci mu 

bude vyplatený podiel na zisku slovenskou s.r.o. vo výške 3 000 eur. Zamestnanec zaplatí preddavok na poistné 

vo výške 4% z 3000 eur a preddavok na poistné z dividend vo výške 14% z 3 000 eur. 

 Príklad: Zamestnancovi bude vyplatený príjem zo závislej činnosti vo výške 3 000 eur a v tom istom mesiaci mu 

bude vyplatený podiel na zisku slovenskou s.r.o. vo výške 100 000 eur. Zamestnanec zaplatí preddavok na 

poistné vo výške 4% z 3000 eur a preddavok na poistné z dividend vo výške 14% z 94 320 eur. 
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Záver 

 

A. Dividendy za účtovné obdobie do r. 2003 – vstupujú do vymeriavacieho základu ako § 8 ZDP – odvod 
14% (pôjde o dividendy vyplatené v roku 2012) 
 

B. Dividendy za účtovné obdobie 2004 – 2010 – do vymeriavacieho základu na účely zdravotného poistenia 
nevstupujú, pretože nie sú predmetom dane 
 

C. Dividendy do roku 2003 – zdaňované podľa § 51d ZDP 15% sadzbou dane na rok, do vymeriavacieho 
základu na účely zdravotného poistenia nevstupujú, pretože budú zrážané zrážkovou daňou 
(uvedené platí za podmienky schválenia novely ZDP - ustanovenie §51d ,ktorého navrhované znenie je: 

§ 51d 

Samostatný základ dane 

(1) Príjmami zahrňovanými do samostatného základu dane, sú podiely na zisku (dividendy) obchodnej 

spoločnosti alebo družstva vykázanom za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31. decembra 2003, 

o ktorých vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012, okrem podielov na zisku 

spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností. Ide 

o podiely na zisku (dividendy) vyplácané 

a) daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhý bod daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na 

území SR [§ 2 písm. d)]  

b) daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhý bod daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou na 

území SR [§ 2 písm. e)] 

c) daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. d)] zo zdrojov v zahraničí.  

(2)  Z podielov na zisku (dividend) vyplácaných daňovníkovi podľa odseku 1 písm. a) a b) sa daň 

vyberá zrážkou podľa § 43, sadzbou dane vo výške 15 %. Na zdanenie podielov na zisku (dividend) sa 

uplatní postup podľa § 43 a vyplácajúca spoločnosť sa považuje za platiteľa dane podľa § 43, na 

ktorého sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z tohto ustanovenia. 

(3)  Ak sa vyplácajú podiely na zisku (dividendy) daňovníkovi  podľa odseku 1 písm. c), tieto sú 

súčasťou samostatného základu dane na zdanenie pri podaní daňového priznania podľa § 32 alebo § 41 

zákona, pričom samostatným základom dane je príjem neznížený o výdavky. Sadzba dane 

zo samostatného základu dane je vo výške 15 %.  

(4)  Ustanovenie odsekov 1 až 3 sa neuplatnia, ak sa tento príjem vypláca 

a) daňovníkovi so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania 

alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní 

subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie, 

b)  daňovníkovi podľa § 2 písm. d) od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, 

a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech 

aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie. 

(5)  Pri zdanení podielov na zisku (dividend) podľa odseku 4 sa neuplatní postup podľa § 52 ods. 24 

zákona.“. 

Novela ZDP by mala byť schválená  v týchto dňoch. 

D. Dividendy za účtovné obdobie od r. 2011 a r. 2012 - vstupujú do vymeriavacieho základu ako dividendy – 
odvod 10% (Prechodné ustanovenie § 38b ods. 9 znie: Na dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom 
období, ktoré sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa vzťahuje tento zákon v znení 
účinnom do 31. decembra 2012. Navrhovanou úpravou sa vytvára rovnaký režim pre platenie poistného na 
verejné zdravotné poistenie v prípade zisku dosiahnutého pred účinnosťou tohto zákona bez ohľadu na to, či 
dividendy boli vyplatené pred účinnosťou alebo po účinnosti tohto zákona.) 

 
 
V Nitre 4.12.2012 


