
Podiely na zisku z daňového pohľadu

Rozoberieme zdanenie podielov na zisku vyplácaných podľa Obchodného zákonníka, zdanenie dividend
podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a podielov na zisku podľa smernice ATAD 2 (reverzné
hybridy).
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Podiely na zisku ako príjem podliehajúci zdaneniu je pre
daňové účely vymedzený v § 3 ods. 1 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZDP“), pričom v určitých prípadoch
sa predmetné ustanovenie vzťahuje aj na podiely na
zisku plynúce právnickým osobám uvedené v § 12 ZDP,
ktorý sa priamo odvoláva na § 3 ods. 1 ZDP.

1. Podiely na zisku podľa Obchodného
zákonníka a definície v ZDP
Podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP sa pre daňové účely za
dividendy považujú:

podiely na zisku (dividendy) priamo zadefinované v Obchodnom zákonníku („ObchZ“) ako
podiel na zisku spoločnosti, ktoré sa vyplatili ich spoločníkom, 
Všeobecne definíciami podielov na zisku sa zaoberajú ustanovenia ObchZ o obchodných
spoločnostiach a to napr. v ustanovení § 61 ObchZ.  
Podľa tohto ustanovenia sú všeobecne podiely na čistom obchodnom imaní:

podiely na zisku, na ktorých nárok vzniká len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
že bude zisk rozdeľovať medzi spoločníkov,
vyrovnacie podiely, na ktorých nárok vzniká priamo zo zákona a viaže sa na zánik účasti
spoločníka v spoločnosti,
podiely na likvidačnom zostatku, na ktorých nárok vzniká priamo zo zákona a viaže sa na
zánik účasti spoločníka v spoločnosti keď spoločnosť zaniká likvidáciou. Ide vlastne o podiel
spoločníka na majetkovom zostatku spoločnosti.

V prípade akciových spoločností sa špecificky o podieloch na zisku hovorí ako o dividende a
tento je základným majetkovým právom akcionára. Takisto ako v prípade iných spoločností sa tento
podiel na zisku delí medzi akcionárov až na základe rozhodnutia valného zhromaždenia po
schválení ročnej účtovnej závierky o rozdelení disponibilného zisku. 
Okrem toho v akciovej spoločnosti môže byť vyplatený podiel na zisku členom predstavenstva a
členom dozornej rady, ktorý je tiež nazývaný tantiémy a rovnako ako v prípade dividend je tieto
možné deliť až na základe rozhodnutia valného zhromaždenia po schválení ročnej účtovnej
závierky o rozdelení disponibilného zisku. 
Od tejto tantiémy je nutné odlíšiť odmenu členov predstavenstva a členov dozornej rady za
výkon svojej funkcie pre spoločnosť, ktorá je príjmom zo závislej činnosti. 
Akciová spoločnosť môže rozhodnúť o rozdelení podielov na zisku aj zamestnancom
spoločnosti.

príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti,
v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, 
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výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením
vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení, 
 
použitie nerozdeleného zisku po zda není na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z
príspevkov a 
 
príjem plynúci z rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej boli predtým
zvýšené zo zisku po zdanení.

Podľa § 217a ObchZ môže spoločnosť vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov resp.
spoločníkov, pričom príspevky sa za kapitálový fond považujú okamihom splatenia.

Ak sa spoločnosť rozhodne použiť nerozdelený zisk po zdanení na tvorbu kapitálového fondu z
príspevkov, aby bola splnená podmienka splatenia akcionárom resp. spoločníkom, považuje sa takéto
použitie nerozdeleného zisku po zdanení za vyplatený podiel na zisku (dividendu), čo znamená, že ak je
vyplatený akcionárovi fyzickej osobe potom musí byť najskôr vybratá daň zrážkou podľa § 43 ZDP a až
potom je možné zvyšné prostriedky vložiť do kapitálového fondu, čím sa bude považovať takýto
príspevok za splatený akcionárom resp. spoločníkom podľa § 217a ObchZ.

Za obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ktorá vypláca podiely na zisku sa považuje aj zahraničná osoba
vyplácajúca obdobný príjem.
V § 16 ods. 1 písm. e) deviaty bod ZDP je ako zdroj príjmov na území SR zadefinovaný 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
spoločno sti, družstva alebo pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, podiel na výsledku
podnikania vyplácaný tichému spo ločníkovi a podiel člena pozemkového spo ločenstva s právnou
subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou
subjektivitou.

Za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania
obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v
akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj použitie nerozdeleného zisku po zdanení na
splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.
Aj podiel na likvidačnom zostatku aj vyrovnací podiel vyplácaný daňovníkovi s ODP je zdaňovaný
daňou vyberanou zrážkou, pričom ak je vyplácaný

fyzickej osobe s bydliskom v štáte, s ktorým nemá SR uzatvorenú zmluvu o ZDZ a nejde o
nespolupracujúci štát podľa § 2 písm. x) ZDP, vyberá sa daň zrážkou vo výške 7 %,
fyzickej osobe s bydliskom v štáte, s kt. má SR zmluvu o ZDZ vyberá sa daň zrážkou vo výške
určenej zmluvou, ak je nižšia ako v ZDP,
fyzickej osobe s bydliskom v nespolupracujúcom štáte podľa § 2 písm. x) ZDP vyberá sa daň
zrážkou vo výške 35 %,
právnickej osobe so sídlom v nespolupracujúcom štáte podľa § 2 písm. x) ZDP vyberá sa daň
zrážkou vo výške 35 %.

Ak plynú podiely na zisku zo zdrojov

na území SR, vyberá sa z nich daň zrážkou podľa § 43 ZDP vo výške 7 % alebo 35 % resp.
sadzbou určenou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva o ZDZ“), ak je táto
výhodnejšia ako sadzba určená v ZDP a ide o podiely na zisku vyplácané daňovníkovi s
obmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník s ODP“),
v zahraničí, zdaňujú sa prostredníctvom daňového priznania v rámci osobitného základu dane
podľa § 51d ZDP vo výške 7 % alebo 35 %, pričom ak boli už zdanené v štáte, s ktorým má SR
uzavretú zmluvu o ZDZ, môže využiť aj metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia.
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Podľa § 52zi ods. 5 ZDP sa ustanovenia o zdanení podielov na zisku 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 vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce
najskôr 1. januára 2017,

b. 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 predpisu najskôr 1. januára 2017,

c. vyrovnací podiel, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za
účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017.

Zrážkovou daňou podľa § 43 ZDP alebo ako súčasť osobitného základu dane podľa § 51e ZDP sa
zdania aj podiely na zisku z vykázaného hospodárskeho výsledku do 31. 12. 2003, ktoré, ak boli
vyplácané v období roka 2004 až 2016 sa zdaňovali ako súčasť základu dane (čiastkového základu
dane) z ostatných príjmov podľa § 8 ZDP sadzbou dane vo výške 19 % resp. 25 % po zavedení
progresívneho zdaňovania (od 1. 1. 2014). Podiely na zisku vykázané z hospodárskych výsledkov rokov
2004 až 2016 sú naďalej vylúčené z predmetu dane a to aj ak k ich vyplateniu dôjde po 1. 1. 2017.

Rovnako sú naďalej vylúčené z predmetu dane aj vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku,
za podmienky, že sa:

vyrovnací podiel určil na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie
končiace najneskôr 31. 12. 2016, ak ide o daňovníka – právnickú osobu, ktorá má zdaňovacie
obdobie zhodné s kalendárnym rokom alebo ak má zdaňovacie obdobie určené ako hospodársky
rok, muselo toto začať do 31. 12. 2016,
podiel na likvidačnom zostatku vyplatil na základe likvidácie, do ktorej vstúpila obchodná
spoločnosť alebo družstvo do 31. 12. 2016.

Príklad č. 1
Spoločnosť s ručením obmedzeným vyplatila spoločníkom spoločnosti – fyzickým osobám v roku
2021 podiely na zisku z hospodárskeho výsledku vykázaného za rok 2016. Sú tieto podiely na
zisku predmetom dane a vzniká fyzickým osobám povinnosť tieto príjmy zdaniť?
Keďže sa jedná o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie 2016, tieto podiely nie sú
predmetom dane z príjmov a fyzickým osobám, ani obchodnej spoločnosti, nevzniká žiadna daňová
povinnosť v súvislosti s týmto príjmom.

Príklad č. 2
Akciová spoločnosť vyplatila v roku 2021 svojim akcionárom dodatočne podiely na zisku z
nerozdeleného zisku z roku 2002. Podlieha tento príjem dani z príjmov?
Nakoľko sa jedná o podiely na zisku vyplatené z nerozdeleného z hospodárskeho výsledku vykázaného
pred rokom 2004, tento príjem je predmetom dane z príjmov, a ak bol vyplatený fyzickej osobe
(rezidentovi SR) zdaňuje sa daňou vyberanou zrážkou sadzbou dane 7 %. Zrážku dane je povinný
vykonať platiteľ dane, ktorým je akciová spoločnosť, a to pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní príjmu
v prospech daňovníka.

Príklad č. 3
Akým spôsobom majú byť zdanené podiely na zisku určené konateľovi bez účasti na základnom
imaní a zamestnancom bez účasti na základnom imaní, ak títo sú súčasne aj členmi štatutárneho
orgánu alebo dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti?
Odmeny za výkon funkcie členov štatutárneho orgánu alebo členov dozorného orgánu sú príjmom zo
závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP. Rovnako aj príjmy za prácu konateľov spoločností s
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Získajte prístup k celému obsahu, funkciám a službám

 Prístup k celému obsahu (Odborné články, Príklady z praxe, Komentáre...)

 Daňová TV - videoškolenia s odborníkmi

 Daňová pohotovosť - denne odpovedáme na vaše otázky

 Daňové noviny - mesačný prehľad zmien

 Moje DC - vlastné záložky, poznámky, história...

 

 
Všetky výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

ručením obmedzeným sú príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) ZDP. V súlade s § 2
písm. aa) ZDP poberateľ príjmov zo závislej činnosti sa na účely ZDP považuje za zamestnanca.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok: Podiely na zisku z daňového pohľadu
1. Podiely na zisku podľa Obchodného zákonníka a definície v ZDP
2. Podiely na zisku podľa smernice ATAD 2 (reverzné hybridy) – účinnosť od 1. 1. 2022
3. Dividendy podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

Poznámky pod čiarou:

 

Súvisiace príklady z praxe

  Objednať ročný prístup v e-shope
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Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!
 

Vyplatenie podielu na zisku konateľovi spoločnosti
Dividendy vyplatené spoločníkovi, konateľovi a zamestnancovi v jednej osobe
Zdaňovanie dividend vyplatených fyzickej osobe
Dividendy vyplatené spoločníkovi, konateľovi a zamestnancovi v jednej osobe
Dividendy vyplatené spoločníkom podieľajúcim sa na základnom imaní
Podiely na zisku do r. 2003
Vyplatenie dividend spoločníkovi
Zdanenie podielu na zisku zo zdrojov v zahraničí
Vyplatenie podielu na zisku presahujúcom 5 000 eur

Súvisiace aktuality
Otázky k vyplateniu dividend a k iným špecifickým príjmom

Súvisiace odborné články
5. Vyplatenie dividend fyzickej osobe a ich zdanenie
2. Podiel tichého spoločníka na zisku
3. Zdanenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania
Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke
IV. časť – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
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