
Spôsob výpočtu zrážkovej dane z preplatku z ročného zúčtovania zdravotného 

poistenia za rok 2015 

 

 

Zdravotná poisťovňa má v zmysle § 43 ods. 3 písm. j) a p) zák. č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov povinnosť zraziť a odviesť daň z príjmov z poistného zo zaplateného poistného na 

verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích 

obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6 ZDP, vráteného zdravotnou poisťovňou tomuto 

daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného a z poistného zo zaplateného poistného na 

verejné zdravotné poistenie vráteného zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania 

poistného z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky.  

 

V zmysle Usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR k zrážkovej dani z ročného zúčtovania 

poistného (RZP) zo dňa 12.05.2016 zdravotná poisťovňa nevykoná zrážku a odvod dane 

z preplatku z RZP v prípade, ak si platiteľ poistného nepodal daňové priznanie za rok, za 

ktorý sa vykonáva ročné zúčtovanie poistného (t.j. nebol zdravotnej poisťovni oznámený 

v dávke od Finančného riaditeľstva, sekcie daňovej), a teda si neuplatnil zaplatené 

preddavky ako daňové výdavky, a zároveň sa nejedná o zamestnanca, ktorý poberal príjmy 

podľa § 5. 

 

Zdravotná poisťovňa vykoná zrážku a odvod dane vo výške 19% z preplatku z RZP 

v prípade ak si platiteľ poistného podal daňové priznanie za rok, za ktorý sa vykonáva ročné 

zúčtovanie poistného (t. j. bol zdravotnej poisťovni oznámený v dávke z Finančného 

riaditeľstva SR, sekcie daňovej ) a zároveň je suma daňových výdavkov nenulová, alebo ak 

sa jedná o zamestnanca, ktorý poberal príjmy podľa § 5. 

 

Zdravotná poisťovňa určí základ dane pre zrážku nasledovne:  

 ak sa jedná o zamestnanca, ktorý poberal príjmy iba podľa § 5, základom pre 

výpočet dane je suma preplatku, 

 ak do sumy preplatku na poistnom vstupuje aj preplatok z titulu poberania dividend, 

o túto sumu sa zníži základ pre výpočet dane, 

 ak sa jedná o osobu s príjmami aj podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO), zrážka dane sa 

vykoná najviac do výšky rozdielu medzi daňovými výdavkami a poistným, ktoré bolo 

vypočítané v ročnom zúčtovaní (teda do rozdielu sumy uvedenej v príslušnej položke 

v Prílohe č. 2 daňového priznania typu B a poistným z ročného zúčtovania). 

 


