
 

Zdravotné poistenie z podielov na zisku - dividendy 

Príjem z dividend je pre zdravotné poistenie zárobkovou činnosťou už od 1.1.2011. Z príjmu z dividend 
platia poistné všetky skupiny poistencov, t.j. zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, 
samoplatitelia aj poistenci štátu. 

 

Platenie poistného na zdravotné poistenie z dividend za účtovné obdobie medzi 
1.1.2011 až 31.12.2012: 
 

Do príjmu nevstupujú dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie pred 1.1.2011. 
Z príjmu z dividend platí poistné poistenec, ktorému bol príjem z dividend vyplatený. Dividendy vyplatené 
v roku 2012 - tieto dividendy vstupujú do ročného zúčtovania za rok 2012. 
 
 
 

sadzba: 10%; u osôb so zdravotným pristihnutím 5% 
oznamovacia povinnosť  
zdravotnej poisťovni: 

 
nie je povinnosť prihlasovať sa ako platiteľ poistného 
 

preddavky:  neplatia sa – dividendy vstupujú až do ročného 
zúčtovania zdravotného poistenia za rok v ktorom 
boli vyplatené 

vymeriavací základ 
v ročnom zúčtovaní: 

príjem z dividend znížený o sumu jedného 
minimálneho základu /339,89 eur/ 

 
 
Upozornenie: Ak sú dividendy dosiahnuté za účtovné obdobie v rokoch 2011 a 2012 vyplatené v roku 2013 , 
vzťahuje sa na tieto príjmy zákon o zdravotnom poistení, ktorý je účinný k 31.12.2012 a vyššie uvedené 
podmienky platia aj pre zisk z týchto rokov, aj napriek tomu, že dividendy budú vyplatené neskôr napr. 
v roku 2013.  
 
 

Platenie poistného na zdravotné poistenie z dividend za účtovné obdobie                  
od 1.1.2013: 
 
Novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá je účinná od 1.1.2013 zavádza nového platiteľa poistného 
s názvom – „platiteľ dividend“.  Všetky osoby, ktoré majú príjem z dividend /zamestnanci, SZČO, 
samoplatitelia a poistenci štátu/ majú povinnosť platiť poistné z tohto príjmu. 
V novele zákona sa mení aj doterajšia sadzba 10%  /pre osoby so ZŤP 5%/, ktorá sa  zvyšuje na 14%  aj pre 
osoby so ZŤP. Novela stanovila platenie preddavku na poistné z dividend. 
 
 
 
 
 
 



 

Z príjmu z dividend, ktoré budú vyplatené v roku 2013 za účtovné obdobie od 1.1.2013  platí: 
 
sadzba: 14%  aj pre osoby so ZŤP 
 
oznamovacia povinnosť  
zdravotnej poisťovni: 

plní platiteľ dividend /zo sídlom na území SR/   
- je povinný vykázať písomne alebo elektronicky zdravotnej 
poisťovni výšku dividend a preddavky na poistné z dividend do 8 
dní odo dňa vyplatenia  
 
Poistenec  nie je povinný sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne 
z dôvodu príjmu z dividend.  

 
vymeriavací základ: 

je celková suma vyplatená v kalendárnom roku, maximálny 
vymeriavací základ je 120-násobok priemernej mzdy 
 
Žiadna suma sa už neodpočítava (ak sa vyplatí dividenda vo výške 
napr. 50 EUR, tak sa z tejto sumy odvedie 14% na poistné). 

úhrada preddavku z dividend: najneskôr do 8 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom 
boli vyplatené dividendy 

 

 
Do 31.12.2012 sa príjmy z dividend započítavajú s ostatnými príjmami čo sa týka maxima (maximálny 
vymeriavací základ je stanovený na 60-násobok priemernej mzdy).  
Od 1.1.2013  budú mať  dividendy samostatný maximálny vymeriavací základ = 120-násobok priemernej 
mesačnej mzdy (v roku 2013 je to 120 x 786 = 94320 EUR). 
 

Upozornenie: platiteľ dividend, ktorý má sídlo v zahraničí, preddavky z dividend neplatí. Poistenec, 
ktorému budú po 1.1.2013 vyplatené dividendy a platiteľ dividend nemá sídlo na území SR, takýto 
poistenec je povinný výšku vyplatených dividend oznámiť zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive do 
31.5. nasledujúceho roku. 
 


