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Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku  2019 

 

I. Dividendy za účtovné obdobia  1993-2003   
 
Z dividend  za účtovné  obdobia 1993 až 2003 sa neplatia zdravotné odvody 

 
Daň z dividend : 

 Dividendy plynúce od spoločnosti so sídlom v SR pre  FO rezidenta - daň sa 
vyberá zrážkou vo výške  7% ( § 52zi ods. 6 písm. a)) 

 Dividendy od spoločnosti so sídlom v SR pre  FO nerezidenta - daň  sa vyberá 
zrážkou   vo výške 7% ( § 52zi ods. 7 písm. a)) 

 Dividendy od spoločnosti so sídlom v zahraničí(zmluvný aj nezmluvný štát) pre  
FO rezidenta – osobitný základ dane, daň 7%  v daňovom priznaní FO(§ 52zi 
ods. 8 písm. a)) 

 

výplata 
dividend 

v roku 
2019 

 
Dividendy za rok 

  1993 - 2003 

Zdravotné poistenie 0% 

DAŇ 7% 

 
 

§ 52zi 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017 

(1) Ustanovenie § 15 písm. b) prvého bodu v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije za 

zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2017. 

(2) Ustanovenie § 17 ods. 5, 6 a 19 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije pri 

podaní daňového priznania po 31. decembri 2016. 

(3) Ustanovenie § 18a ods. 1 a 2 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije pri spísaní 

zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení 

daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie po 31. decembri 2016.  

(4) Pri ukladaní pokuty sa postupuje podľa § 18a ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2017, ak k 

vyrubeniu dane alebo rozdielu dane došlo po 31. decembri 2016. 

(5) Ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 3 ods. 2, § 5 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 1 písm. n), § 12 ods. 7 

písm. c), § 15 písm. a) tretieho a štvrtého bodu a písm. b) druhého bodu, § 16 ods. 1 písm. e) deviateho bodu, § 

32a ods. 1 písm. a) štvrtého bodu, § 43 ods. 1 a 2, § 43 ods. 3 písm. r), § 43 ods. 5 písm. d), § 43 ods. 9 a § 51e v 

znení účinnom od 1. januára 2017 sa použijú na  

   a) podiel na zisku (dividendu) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na 

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

dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému 

spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. f), a podiel člena pozemkového spoločenstva s 

právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s 

právnou subjektivitou vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017 a podiel člena 

pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov 

pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [§ 12 ods. 7 písm. c)] vykázaný za zdaňovacie obdobia do 

31. decembra 2016 a vyplácaný po 31. decembri 2016, 

   b) podiel na zisku (dividendu) vyplácaný obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti 

na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva vykázaný za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 

januára 2017 a vykázaný za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 vyplácaný po 31. decembri 2016, 

   c) podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak obchodná spoločnosť alebo 

družstvo vstúpi do likvidácie najskôr 1. januára 2017 alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa 

osobitného predpisu136bf) najskôr 1. januára 2017, 
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   d) vyrovnací podiel, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné 

obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017. 

(6) Ak podiel na zisku (dividenda) vykázaný za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie v 

zdaňovacom období začínajúcom najskôr od 1. januára 2017 zo zdrojov na území Slovenskej republiky 

daňovníkovi podľa 

   a) § 2 písm. d) prvého bodu, je príjmom zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou (§ 43) pri použití sadzby dane 

vo výške 7 %, pričom postup podľa § 52 ods. 24 sa neuplatní, 

   b) § 2 písm. d) druhého bodu, je zdaňovaný podľa § 52 ods. 24. 

(7) Ak podiel na zisku (dividenda) vykázaný za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie od 1. 

januára 2017 zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi podľa 

   a) § 2 písm. e) prvého a druhého bodu, je príjmom zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou (§ 43) pri použití 

sadzby dane vo výške 7 %, pričom postup podľa § 52 ods. 24 sa neuplatní, 

   b) § 2 písm. e) tretieho bodu, je zdaňovaný podľa § 52 ods. 24, pričom ak dôjde k zdaneniu daňou vyberanou 

zrážkou, použije sa sadzba dane vo výške 19 %. 

(8) Ak podiel na zisku (dividenda) vykázaný za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie v 

zdaňovacom období začínajúcom najskôr od 1. januára 2017 zo zdrojov v zahraničí daňovníkovi podľa 

   a) § 2 písm. d) prvého bodu, je príjmom zahrnovaným do osobitného základu dane podľa § 51e pri použití 

sadzby dane podľa § 15 písm. a) tretieho bodu, pričom postup podľa § 52 ods. 24 sa neuplatní, 

   b) § 2 písm. d) druhého bodu, je zdaňovaný podľa § 52 ods. 24. 

 
 
 
 
 

II. Dividendy za účtovné obdobia 2004-2010  
 
Dividendy za účtovné obdobia 2004 až 2010  nie sú predmetom dane(§ 52zi ods.5 
písm.a) a neplatia sa z nich zdravotné odvody 

výplata 
dividend 

v roku 
2019 

  

Dividendy za rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zdravotné poistenie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

DAŇ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

§ 52zi 

(5) Ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 3 ods. 2, § 5 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 1 písm. n), § 12 ods. 7 

písm. c), § 15 písm. a) tretieho a štvrtého bodu a písm. b) druhého bodu, § 16 ods. 1 písm. e) deviateho bodu, § 

32a ods. 1 písm. a) štvrtého bodu, § 43 ods. 1 a 2, § 43 ods. 3 písm. r), § 43 ods. 5 písm. d), § 43 ods. 9 a § 51e v 

znení účinnom od 1. januára 2017 sa použijú na  

   a) podiel na zisku (dividendu) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na 

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

dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému 

spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. f), a podiel člena pozemkového spoločenstva s 

právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s 

právnou subjektivitou vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017 a podiel člena 

pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov 

pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [§ 12 ods. 7 písm. c)] vykázaný za zdaňovacie obdobia do 

31. decembra 2016 a vyplácaný po 31. decembri 2016, 
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III. Dividendy za účtovné obdobia 2011 - 2016  
 

 Dividendy za obdobie 2011 až 2016  nie sú predmetom dane(§ 52zi ods.5 
písm.a) 

 Dividendy za obdobia 2011-2016 vstupujú do vymeriavacieho základu 
na zdravotné poistenie, pričom na tieto príjmy sa vzťahuje maximálny ročný 
vymeriavací základ t. j. 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch 
rokov. 

výplata 
dividend 

v roku 
2019 

  

Dividendy za rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zdravotné 
poistenie 

10%(5%) 10%(5%) 14% 14% 14% 14% 

ZP- minimálny 
vymeriavací základ 

477,0 € 477,0 € * *   * 

ZP-maximálny 
vymeriavací základ 

57 240 € 57 240 € 57 240 € 57 240 € 57 240 € 57 240 € 

poistné 5 724,00 € 5 724,00 € 8 013,60 € 8 013,60 € 8 013,60 € 8 013,60 € 

  

Poistné  platí  FO  v 
ročnom zúčtovaní-

oznamovacia povinnosť  
do 31.5. nasl. roka 

Preddavok na ZP zrazí firma pri výplate dividend 
max 8013,60€  

DAŇ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

a)Dividendy za účtovné obdobia  2011 -2012  

 poistné vypočíta  zdravotná poisťovňa  v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia 

 sadzba poistného je 10 %; osoba so zdravotným postihnutím platí 5 %,  

 FO príjemca dividend  zasiela za vyplatené  dividendy  zdravotnej poisťovni do 

Oznámenie...na predpísanom tlačive 

 oznámenie zasiela  za  dividendy vyplatené v roku 2018  do 31.5.2019 

 oznámenie zasiela  za  dividendy vyplatené v roku 2019  do 31.5.2020 

 vymeriavacím základom je plnenie presahujúce minimálny vymeriavací základ roka, 

 v ktorom boli vyplatené.Za  rok 2018 sa odpočítava suma 456 €, za rok 2019 sa 

odpočítava suma 477 eur  

 maximálny vymeriavací základ za rok 2018 = 54 720 eur, poistné= 5 470 eur 

 maximálny vymeriavací základ za rok 2019 = 57 240 eur, poistné= 5 724 eur 
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 splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná 

poisťovňa oznámi fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania 

poistného.  

 

b)Dividendy za účtovné  obdobia 2013 - 2016,platiteľom je spoločnosť so sídlom v SR 

 poistné vypočítava a platí preddavkovo  právnická osoba  so sídlom na území 

Slovenskej republiky, ktorá dividendy vypláca  

 splatnosť preddavku na poistné z dividend je do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca 

v ktorom boli vyplatené 

 sadzba poistného je 14 %  

 právnická osoba platiteľ dividend  predkladá zdravotnej poisťovni do 8 dní po 

uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené  výkaz na predpísanom tlačive 

 preddavok na poistné sa vypočítava zo sumy vyplatených  dividend, najviac zo 60-

násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov  

 maximálny vymeriavací základ za rok 2018= 54 720 eur,poistné=7660,80 eur 

 maximálny vymeriavací základ za rok 2019 = 57 240 eur,poistné=8 013,60 eur 

 

 

IV. Dividendy za účtovné obdobia  2017 -2018  
 
 

 Z dividend  za obdobie 2017-2018 sa neplatia zdravotné odvody 
 
Daň z dividend : 

 Dividendy od spoločnosti so sídlom v SR pre  FO rezidenta - daň sa vyberá 
zrážkou podľa § 43 ods.3 písm. r )  vo výške  7%. 

 Dividendy od spoločnosti so sídlom v SR pre  FO nerezidenta, ktorý je 
daňovníkom zmluvného štátu - daň sa vyberá zrážkou podľa § 43 ods.3 písm. 
r) vo výške  7%  . 

 Dividendy od spoločnosti so sídlom v SR pre  FO nerezidenta ktorý je 
daňovníkom nezmluvného štátu - daň sa vyberá zrážkou podľa § 43 ods.2 vo 
výške  35%  . 

 Dividendy od spoločnosti v zahraničí so sídlom v zmluvnom štáte pre  FO 
rezidenta - osobitný základ dane, daň 7%  v daňovom priznaní FO (§ 51e ods.2 
písm. a) 
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 Dividendy od spoločnosti v zahraničí so sídlom v nezmluvnom štáte pre  FO 
rezidenta - osobitný základ dane, daň 35%  sa v daňovom priznaní FO (§ 51e 
ods.2 písm. b) 
 

výplata 
dividendy 

v roku 
2019 

DAŇ 

príjemca dividend 
Dividendy vyplatené 

od PO z: 

Dividendy za rok 

2017 2018 2019  

FO   rezident SR 7% 7%    

FO   rezident  Zmluvný štát 7% 7%    

FO   rezident Nezmluvný štát 35% 35%    

FO  nerezident zo 
zmluvného štátu 

SR 7% 7%   
 

FO  nerezident z 
nezmluvného štátu 

SR 35% 35%    

Zdravotné 
poistenie 

    0% 0%   
 

 
 
 

§ 2  

Základné pojmy  

 Na účely tohto zákona sa rozumie   

   a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba,  

   b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne 

vymedzeného predmetu dane podľa § 12,   

   c) príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými 

v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného 

plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave 

jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, sa považuje aj prijatie zmenky ako 

platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou,   

   d) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou  

  1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
1a

) bydlisko alebo sa tu obvykle 

zdržiava, pričom 

1a. fyzická osoba má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len 

na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných 

väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej 

osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať, 

       1b. fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak  sa tu zdržiava aspoň 183 dní  

              v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa       

             započítava každý, aj začatý deň pobytu, 

  2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom 

skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a 

dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri,   

   e) daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou  

  1. fyzická osoba neuvedená v písmene d) prvom bode,  

  2. fyzická osoba uvedená v písmene d) prvom bode, ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava 

len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v 

dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej 

republiky,  

  3. právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom bode,   

 

 

  x) daňovníkom nezmluvného štátu fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá 

sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej 

republiky (ďalej len "ministerstvo"); ak § 52zb neustanovuje inak, ministerstvo zaradí do tohto zoznamu štát, s 

aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170201#poznamky.poznamka-1a
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%252352zb'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len 

"zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia") alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní 

alebo štát, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre 

daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná,  

 
https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/platne-
ucinne-medzinarodne-zmluvy-podla-2-pism-x-zakona-c-595/2003-z-z-zneni-neskorsich-
predpisov/ 
 
 

DAŇ FYZICKEJ OSOBY  

§ 3  

Predmet dane  

 (1) Predmetom dane sú   

   a) príjmy zo závislej činnosti (§ 5),   

   b) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého 

výkonu (§ 6),   

   c) príjmy z kapitálového majetku (§ 7),   

   d) ostatné príjmy (§ 8), 

   e) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na 

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

dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, pričom za podiel na zisku (dividendu) sa považuje 

aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo 

predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol 

tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení, podiel na likvidačnom 

zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný 

tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v písmene f); za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa 

považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem, 

   f) podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podiel na 

zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a podiel spoločníka 

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

spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku 

účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť 

sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem, 

   g) podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na 

rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku 

pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou; za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa 

považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem. 

 
 

§ 15 

Sadzba dane 

Sadzba dane je, okrem § 15a, § 43 a 44, pre 

a) fyzickú osobu 

   1. zo základu dane zisteného podľa § 4 

1a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima 

vrátane, 

1b. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, 

   2. 19 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 7, 

   3. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e  ods. 3 písm. a), 

   4. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b), 

b) právnickú osobu 

1. 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, 

2. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 4, 

3. 21 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 17f ods. 1 a 2. 

 
 

§ 16 

https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/platne-ucinne-medzinarodne-zmluvy-podla-2-pism-x-zakona-c-595/2003-z-z-zneni-neskorsich-predpisov/
https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/platne-ucinne-medzinarodne-zmluvy-podla-2-pism-x-zakona-c-595/2003-z-z-zneni-neskorsich-predpisov/
https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/platne-ucinne-medzinarodne-zmluvy-podla-2-pism-x-zakona-c-595/2003-z-z-zneni-neskorsich-predpisov/
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%25238'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou  

 (1) Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou 

je príjem   

   a) z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne,   

   b) zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky alebo na palubách lietadiel alebo lodí, ktoré 

sú prevádzkované daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,   

   c) zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej 

činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území 

Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne,   

   d) z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne 

vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto 

osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu,   

   e) z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou a od stálych prevádzkarní daňovníkov s 

obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorými sú  

  1. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových 

programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných 

poznatkov (know-how),  

  2. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného 

autorskému právu,  

  3. úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov 

peňažných prostriedkov na bežných účtoch a vkladových účtoch, z výnosov z majetku v podielovom fonde,
74b

) z 

príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), z výnosov z vkladových certifikátov, 

depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a z iných cenných papierov im na roveň 

postavených a z derivátov podľa osobitného predpisu
76

) okrem výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok,  

  4. nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej 

republiky; hnuteľnou vecou umiestnenou na území Slovenskej republiky sú aj motorové vozidlá a ostatné 

dopravné zariadenia uvedené v prílohe č. 1 využívané daňovníkom podľa § 2 písm. d) alebo stálou 

prevádzkarňou daňovníka podľa § 2 písm. e) v medzinárodnej doprave,  

  5. príjmy z prevodu hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky, z prevodu majetkových 

práv registrovaných na území Slovenskej republiky a z prevodu cenných papierov emitovaných daňovníkmi so 

sídlom na území Slovenskej republiky okrem príjmov z prevodu štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných 

poukážok,  

  6. odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie,  

  7. výhry v lotériách a iných podobných hrách, výhry z reklamných súťaží a zo žrebovania, ceny z verejných 

súťaží a zo športových súťaží,  

  8. výživné, dôchodky, renty a podobné plnenia,   

  9. podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na 

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

orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej 

spoločnosti, družstva alebo pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, podiel na výsledku podnikania 

vyplácaný tichému spoločníkovi a podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na 

majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva  s právnou subjektivitou, 

 
§ 43  

Daň vyberaná zrážkou  

(1) Daň sa vyberá zrážkou vo výške 

a) 7 % z príjmov podľa odseku 3 písm. r) a s), okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c), 

b) 19 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3, okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c), 

c) 35 % z príjmov podľa odsekov 2 a 3, ak sú tieto príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané 

daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x). 

 (2) Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou 

daňovou povinnosťou okrem príjmov plynúcich stálej prevádzkarni týchto daňovníkov (§ 16 ods. 2), ktorá je 

zaregistrovaná podľa § 49a ods. 5, sa vyberá zrážkou, ak ide o príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. c) až e) prvého, 

druhého, štvrtého a desiateho bodu, § 16 ods. 1 písm. e) deviateho bodu, ak plynú daňovníkovi nezmluvného 

štátu podľa § 2 písm. x), úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a z derivátov podľa osobitného 

predpisu.
76

)   

 (3) Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou 

daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o   

   a) úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných 

účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov s výnimkou, ak je príjemcom úroku alebo výnosu 

aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%252316'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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podielový fond,
 66

) doplnkový dôchodkový fond,
35

) dôchodkový fond,
134a

) banka alebo pobočka zahraničnej 

banky
 94

) alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
95

)   

   b) výnos z majetku v podielovom fonde,
74b

) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), 

výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov s výnimkou, ak je príjemcom 

výnosu alebo príjmu podielový fond,
66

) doplnkový dôchodkový fond
 35

) a dôchodkový fond,
134a

)   

   c) peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní [§ 8 

ods. 1 písm. i)] okrem výhier oslobodených od dane podľa § 9,  

   d) peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami 

súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží [§ 8 ods. 1 písm. j)] 

s výnimkou cien oslobodených od dane podľa § 9,  

   e) dávku z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu
 35

) [§ 7 ods. 1 písm. d)],   

   f) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku [ § 7 ods. 1 písm. e)],  

   g) príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv,
 135

) ktorými sú  

  1. príjmy za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, 

príslušenstva a priľahlého pozemku vrátane prijatých úrokov z omeškania a pokút súvisiacich s týmto 

prenájmom,  

  2. zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu,  

  3. príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení 

domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak,  

   h) príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu
27

) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy podľa § 6 

ods. 4, ak daňovník neuplatní postup podľa odseku 14,  

   i) výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie daňovníkovi nezaloženému alebo 

nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2) a Národnej banke Slovenska,  

   j) poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v 

predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto 

daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného,
136aa

)
 
poistné zo zaplateného poistného na sociálne poistenie, o 

ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6,vrátené 

Sociálnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného plateného preddavkami,
21

)  

(z. č. 317/2018 Z. z., od 1.1.2022) 

   k) náhradu za stratu na zárobku vyplatenú zamestnancovi podľa osobitného predpisu,
23aa

) ak sa na účely jej 

výpočtu nevychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca podľa osobitného predpisu,
23ab

)   

   l) výnos (príjem) z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo 

nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2) a Národnej banke Slovenska,   

   m) kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,
37ad

)  

   n) výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie fyzickej osobe, okrem výnosov zo štátnych 

dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok plynúcich tejto fyzickej osobe,   

   o) peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od 

držiteľa okrem týchto plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie,
37ab

)  

   p) poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťovňou z ročného 

zúčtovania poistného z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky podľa osobitného predpisu,
136aaa

)   

   q) príjmy za výkup odpadu vyplatené podľa osobitného predpisu
 37af

) [§ 8 ods. 1 písm. o)], 

   r) príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g), okrem príjmov zdaňovaných podľa odseku 2, plynúce fyzickej osobe a 

príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. g) oslobodených od dane podľa § 9; daň vyberaná zrážkou sa nevyberá z 

príjmov, ktoré sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) prvého bodu, ak je ich príjemcom podielový 

fond,
66

) doplnkový dôchodkový fond
35

)
 
a dôchodkový fond,

134a
)  

   s) príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 12 ods. 7 písm. c) druhého bodu plynúce daňovníkovi nezmluvného 

štátu podľa § 2 písm. x) vyplácané verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou, ktorej 

uvedený príjem plynul z dôvodu, že sa podieľa na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva, 

   t) vyplatené oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností 

alebo družstiev v sume prevyšujúcej podiel podľa § 17e ods. 14. 

 (4) Základom dane pre daň vyberanú zrážkou pri príjmoch uvedených v odsekoch 2 a 3 je iba príjem, ak 

sa nepostupuje podľa odseku 5, 9 alebo odseku 10. Základ dane a daň sa zaokrúhľujú podľa § 47; v prípade 

účtov znejúcich na cudziu menu sa základ dane určí v cudzej mene, a to bez zaokrúhlenia.   
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§ 51e 

Osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom 

zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového 

spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku 

 

(1) Do osobitného základu dane sa zahŕňajú príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g), okrem príjmov podľa 

§ 3 ods. 1 písm. g) oslobodených od dane podľa § 9 a príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. 

c) prvého bodu, ktoré plynú daňovníkovi 

   a) podľa § 2 písm. d) prvého bodu, ak mu tieto príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí, okrem daňovníka podľa 

písmena b), 

   b) podľa § 2 písm. d) prvého bodu, ak mu tieto príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí od daňovníka 

nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), 

   c) podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ak mu tieto príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí od daňovníka 

nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x). 

 (2) Do osobitného základu dane sa zahŕňajú príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 12 ods. 7 písm. c) 

druhého bodu, plynúce od zahraničnej osoby, ktorá nepodlieha zdaneniu obdobne ako spoločnosť s ručením 

obmedzeným alebo akciová spoločnosť, ktorá má sídlo alebo miesto skutočného vedenia na území Slovenskej 

republiky a ktorej uvedený príjem plynul z dôvodu, že sa podieľa na základnom imaní zahraničnej osoby, ak 

plynú daňovníkovi podľa 

   a) § 2 písm. d) prvého bodu okrem daňovníka podľa písmena b), 

  b) § 2 písm. d) prvého bodu, ak mu tieto príjmy plynú od daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x)  

  c) § 2 písm. d) druhého bodu, ak mu tieto príjmy plynú od daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x). 

(3) Príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) až g), neznížené o výdavky, vyplácané daňovníkovi podľa 

   a) odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a)  sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania 

podľa § 32 zdaňovaného sadzbou dane podľa § 15 písm. a) tretieho bodu, okrem vyrovnacieho podielu alebo 

podielu na likvidačnom zostatku, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane po znížení o hodnotu splateného 

vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) a v ostatných prípadoch o nadobúdaciu cenu zistenú spôsobom podľa § 

25a za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel 

na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada, 

   b) odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b) sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní daňového priznania 

podľa § 32 zdaňovaného sadzbou dane podľa § 15 písm. a) štvrtého bodu, okrem vyrovnacieho podielu alebo 

podielu na likvidačnom zostatku, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane po znížení o hodnotu splateného 

vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) a v ostatných prípadoch o nadobúdaciu cenu zistenú spôsobom podľa § 

25a za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel 

na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada. 

(4) Príjmy (výnosy) podľa § 12 ods. 7 písm. c) prvého bodu, neznížené o výdavky, vyplácané 

daňovníkovi podľa odseku 1 písm. c) a príjmy (výnosy) podľa § 12 ods. 7 písm. c) druhého bodu neznížené 

o výdavky vyplácané daňovníkovi podľa odseku 2 písm. c) sú súčasťou osobitného základu dane pri podaní 

daňového priznania podľa § 41 zdaňovaného sadzbou dane podľa § 15 písm. b) druhého bodu okrem 

vyrovnacieho podielu alebo podielu na likvidačnom zostatku, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane po 

znížení o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) a v ostatných prípadoch o nadobúdaciu 

cenu zistenú spôsobom podľa § 25a za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia 

ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada. 

 
 

 

§ 52 

(24) Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) a § 12 ods. 7 písm. c), podľa ktorého uvedené plnenia nie sú zdaňované, sa 

použije na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, na 

vyrovnacie podiely a na podiely na likvidačnom zostatku, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po nadobudnutí 

účinnosti tohto zákona. Ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie od 

1. apríla 2004 daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, je príjmom zo zdroja na území Slovenskej 

republiky zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou (§ 43); tento príjem nie je predmetom dane, ak plynie 

daňovníkovi so sídlom v členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania 

takého príjmu v jeho prospech aspoň 25 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto 

príjem plynie. Ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie daňovníkovi 

s neobmedzenou daňovou povinnosťou 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 25% priamy 

aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='595/2003%20Z.z.%252343'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie, tento príjem odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nie je predmetom dane.   

 

 


