
 

 

Prehľad  sadzieb dane podľa príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,  

ktoré sú uplatňované na príjmy charakteru dividend  

 

 

Č. ZMLUVNÝ ŠTÁT                       SADZBA DANE  
1. Arménsko 5 % pri vlastníctve najmenej 10% majetku (s výnimkou osobnej 

obchodnej spoločnosti) 

10 % ostatné prípady 

2. Austrália 15 % 

3. Belgicko 15 % do 31.12.2000 

5 % pri vlastníctve 25% majetku od 01.01.2001 (od 1.1.2020 len ak 

sú podmienky vlastníctva splnené počas celého obdobia 365 dní, ktoré 

zahŕňa deň výplaty dividend) 

15 % ostatné prípady od 01.01.2001 

4. Bielorusko 0 % do 31.12.2000 (zmluva RVHP) 

10 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) od 01.01.2001 

15 % ostatné prípady od 01.01.2001 

5. Bosna a Hercegovina   5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

15 % ostatné prípady 

6. Brazília 15 % od 01.01.1994 (do 31.12.1993 sadzba dane podľa právnych    

predpisov Slovenskej republiky) 

7. Bulharsko 0 % do 31.12.2001 (zmluva RVHP) 

10 % od 01.01.2002 

8. Cyprus 10 % 

9. Česká republika          do 31.12.2003: 

5 % pri vlastníctve majetku 25% (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

15 % ostatné prípady                     

          od 01.01.2004: 

5 % pri vlastníctve majetku 10% (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

15 % ostatné prípady                   

10. Čierna Hora 5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

15 % ostatné prípady  

11. Čína 10 % 

12. Dánsko 15 % 

13. Estónsko 10 % 

14. Etiópia 5 % pri vlastníctve najmenej 10% majetku  

10 % ostatné prípady 

15. Fínsko 5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

15 % ostatné prípady 

16. Francúzsko 10 % 

17. Grécko 19 % sadzba dane podľa právnych predpisov Slovenskej 

republiky 

18. Gruzínsko 0 % 

19. Holandsko 0 % pri vlastníctve 25% majetku (od 1.1.2020 len ak sú podmienky 

vlastníctva splnené počas celého obdobia 365 dní, ktoré zahŕňa deň 

výplaty dividend) 

10 % ostatné prípady 

20. Chorvátsko 5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

         spoločnosti - partnershipu) 

10 % ostatné prípady 

21. India 15 % pri vlastníctve 25% majetku (od 1.1.2020 len ak sú 

podmienky vlastníctva splnené počas celého obdobia 365 dní, ktoré 

zahŕňa deň výplaty dividend) 

25 % ostatné prípady 

22. Indonézia 10 %  

23. Irán 5 % 

24. Island 5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

10 % ostatné prípady 

25. Izrael  5 % pri vlastníctve 10% majetku (od 1.1.2019 len ak sú podmienky 

vlastníctva splnené počas celého obdobia 365 dní, ktoré zahŕňa deň 



  
výplaty dividend) 

10 % ostatné prípady 

26. Írsko 0 % pri vlastníctve 25% majetku (od 1.1.2020 len ak sú podmienky 

vlastníctva splnené počas celého obdobia 365 dní, ktoré zahŕňa deň 

výplaty dividend) 

10 % ostatné prípady 

27. Japonsko 10 % pri vlastníctve 25% podielu spojeného s hlasovacím právom  

15 % ostatné prípady 

28. Juhoafrická republika 5 % pri vlastníctve 25% majetku 

15 % ostatné prípady 

29. Kanada          do 31.12.2001: 

10 % pri vlastníctve 10% podielu spojeného s hlasovacím právom  

15 % ostatné prípady 

          od 01.01.2002: 

5 % pri vlastníctve 10% podielu  spojeného s hlasovacím právom 

(od 1.1.2020 len ak sú podmienky vlastníctva splnené počas celého 

obdobia 365 dní, ktoré zahŕňa deň výplaty dividend)  

15 % ostatné prípady  

30. Kazachstan 10 % pri vlastníctve 30% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

spoločnosti - partnershipu) (od 1.1.2021 len ak sú podmienky 

vlastníctva splnené počas celého obdobia 365 dní, ktoré zahŕňa deň 

výplaty dividend) 

15 % ostatné prípady 

31. Kórea 5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

10 % ostatné prípady 

32. Kuvajt 0 % 

33. Litva 10 % 

34. Líbya 0 % 

35. Lotyšsko 10 % 

36. Luxembursko 5 % pri vlastníctve 25% majetku 

15 % ostatné prípady 

37. Maďarsko 0 % do 31.12.1995 (zmluva RVHP) 

5 % pri vlastníctve 25% majetku od 01.01.1996 

15 % ostatné prípady od 01.01.1996 

38. Malajzia 

 

 

0 % pri vlastníctve 10 % majetku minimálne 12 mesiacov  

(s výnimkou osobnej obchodnej spoločnosti - partnershipu) 

5 % ostatné prípady 

39. Malta 5 % 

40. Mexiko 0 % 

41. Moldavsko 5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

         spoločnosti - partnershipu) 

15 % ostatné prípady 

42. Nemecko 5 %  pri vlastníctve 25% majetku 

15 % ostatné prípady 

43. Nigéria 12,5% pri vlastníctve 10% podielu spojeného s hlasovacím 

právom 

15   % ostatné prípady 

44. Nórsko 5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

15 % ostatné prípady 

45. Omán 0 %  

46. Poľsko 0 % do 31.12.1995 (zmluva RVHP) 

5 % pri vlastníctve 20% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

spoločnosti - partnershipu) 

10 % ostatné prípady od 01.01.1996 do 31.12.2014 

0 % pri vlastníctve 10% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

spoločnosti - partnershipu) 

5 % ostatné prípady od 01.01.2015 

47. Portugalsko 10 % pri vlastníctve 25 % majetku 

15 % ostatné prípady 

48. Rakúsko 10 % 

49. Rumunsko 0 % do 31.12.1995 (zmluva RVHP) 

10 % od 01.01.1996 

50. Ruská federácia 0 % do 31.12.1997 (zmluva RVHP) 

10 % od 01.01.1998 

51. Severné Macedónsko 

 

5 %  

52. Singapur 5 % pri vlastníctve najmenej 10 % majetku 

10 % ostatné prípady 



  
53. Slovinsko 5 % pri vlastníctve 25% majetku (od 1.1.2019 len ak sú podmienky 

vlastníctva splnené počas celého obdobia 365 dní, ktoré zahŕňa deň 

výplaty dividend) 

15 % ostatné prípady 

54. Spojené arabské emiráty 0 % 

55. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 

a Severného Írska 

5 % pri vlastníctve 25% podielu  spojeného s hlasovacím právom 

15 % ostatné prípady 

56. Srbsko  5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

spoločnosti - partnershipu) (od 1.1.2019 len ak sú podmienky 

vlastníctva splnené počas celého obdobia 365 dní, ktoré zahŕňa deň 

výplaty dividend) 

15 % ostatné prípady 

57. Srí Lanka 15 % 

58. Sýria 5 % 

59. Španielsko 5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

15 % ostatné prípady 

60. Švajčiarsko do 31.12.2012 

5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

15 % ostatné prípady 

od 01.01.2013  

0 % - pri vlastníctve 10% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti – partnershipu); skutočný vlastník je dôchodkový 

fond alebo iná podobná inštitúcia poskytujúca dôchodkové 

zabezpečenie; skutočný vlastník je vláda, územný správny útvar 

alebo miestny orgán alebo centrálna banka zmluvného štátu)   

15 % ostatné prípady 

61. Švédsko 0 %  pri vlastníctve 25% majetku 

10 % ostatné prípady 

62. Taiwan 10 % 

63. Taliansko 15 % 

64. Tunisko 10 % pri vlastníctve 25% majetku 

15 % ostatné prípady 

65. Turecko 5 % pri vlastníctve 25% majetku (s výnimkou osobnej obchodnej 

          spoločnosti - partnershipu) 

10 % ostatné prípady 

66. Turkmenistan 10 % 

67. Ukrajina 0 % do 31.12.1996 (zmluva RVHP); 10 % od 01.01.1997  

68. USA 5 % pri vlastníctve 10% podielu  spojeného s hlasovacím právom        

15 % ostatné prípady 

69. Uzbekistan 10 % 

70. Vietnam 5 % pri vlastníctve 70% podielu  spojeného s hlasovacím právom 

10 % ostatné prípady 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE:  Táto tabuľka má len informatívny charakter - v konkrétnych prípadoch je 

nevyhnutné postupovať podľa znenia konkrétnej ZZDZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


