Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia
k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi rezidentovi SR v roku 2018
Ak podiely na zisku uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vykázané za zdaňovacie
obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 plynú fyzickej osobe – spoločníkovi, ktorý sa podieľa
na základnom imaní obchodnej spoločnosti, daňovníkovi s neobmedzenou daňovou
povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky, zdaňujú sa daňou vyberanou
zrážkou vo výške 7 %.
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z podielov na zisku (dividend) je vyplatený príjem
neznížený o výdavky.
Platiteľom dane je obchodná spoločnosť, ktorá podiely na zisku vypláca. Táto je povinná
zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do 15.dňa každého mesiaca za
predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa neurčí inak.
UPOZORNENIE
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom
lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Číslo účtu, na ktoré sa platí daň vyberaná zrážkou z podielov na zisku (dividend)
500267 – základné číslo účtu daňovníka(OÚD) / 8180 v tvare IBAN
Poznámka
Základné číslo účtu (OÚD) je vygenerované jedinečné číslo účtu označujúce daňovníka.
Toto číslo účtu daňovníkovi posiela daňový úrad. Na overenie alebo zistenie svojho
prideleného OUD môže daňovník použiť aplikáciu „Overenie prideleného OÚD“.
Od 1.2.2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.
Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňovníka (OÚD), musí si ho
daňovník vygenerovať sám. Na prevod účtu do formátu IBAN je možné použiť generátor
IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR .
UPOZORNENIE
Variabilný symbol pri dani vyberanej zrážkou sa mení v závislosti od mesiaca
vyplatenia podielov na zisku. Pri platbe dane vyberanej zrážkou z podielov na zisku sa
používa variabilný symbol v tvare 1700xx2018, číslica na piatom a šiestom mieste v poradí
(xx) označuje príslušný mesiac, v ktorom bol príjem daňovníkovi vyplatený. Napr. pre daň
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vyberanú zrážkou splatnú 15.05.2018 z príjmov vyplatených v apríli 2018 sa použije
variabilný symbol 1700042018. Zoznam variabilných symbolov na platenie daní nájdete tu
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani
Oznamovacie povinnosti platiteľa dane
Platiteľ dane má súčasne povinnosť v rovnakej lehote ako má povinnosť zrazenú daň odviesť
správcovi dane - t.j. najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny
mesiac zaslať správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou
podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov.
Obchodná spoločnosť, ktorá je povinná komunikovať s finančnou správou elektronicky
podáva toto oznámenie elektronickými prostriedkami prostredníctvom štruktúrovaného
elektronického tlačiva - OZN4311v18 Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej
zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov (vzor platný pre rok 2018), ktoré je
zverejnené na portáli finančnej správy www.financnasprava.sk po prihlásení do Osobnej
internetovej zóny v časti Katalógy/ Katalóg formulárov /Správa daní / Daň vyberaná
zrážkou / Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou.
Platiteľ dane v oznámení okrem základných údajov vyplní riadok 01 a 01a oznámenia,
v ktorých uvedie súhrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani za príslušný mesiac, pričom
samostatnú stranu oznámenia nevypĺňa.
Ak sa podiely na zisku vyplácajú po častiach, daň vyberaná zrážkou sa zráža z každej
vyplatenej časti podielov samostatne a oznámenie OZN4311v18 sa posiela samostatne za
každý mesiac, v ktorom bola časť podielov na zisku vyplatená.
UPOZORNENIE
Daň vyberaná zrážkou zrazená a odvedená platiteľom sa u príjemcu podielov na zisku –
fyzických osôb považuje za vysporiadanú daňovú povinnosť a do daňového priznania sa už
tieto príjmy neuvádzajú.
Ak obchodná spoločnosť, ktorá vypláca podiely na zisku je registrovaná ako daňovník dane
z príjmov právnických osôb, má povinnosť na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť
miestne príslušnému správcovi dane, že sa stala platiteľom dane.
Túto oznamovaciu povinnosť si obchodná spoločnosť splní elektronickými prostriedkami
prostredníctvom štruktúrovaného elektronického tlačiva REGDPv14 Žiadosť o registráciu,
oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty –
ver.2015, ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy www.financnasprava.sk po
prihlásení do Osobnej internetovej zóny v časti Katalógy/ Katalóg formulárov
/Register/Registrácia na daň z príjmov a DPH/ Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien,
žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.
Príklad - Výplata podielov na zisku obchodnou spoločnosťou
Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na daň z príjmov právnických osôb a na daň
vyberanú zrážkou rozhodla v máji 2018 o vyplatení podielu na zisku vykázaného zo zisku za
zdaňovacie obdobie 2017 tuzemskému spoločníkovi vo výške 3 200 eur. Podiel na zisku
znížený o daň vyberanú zrážkou (3 200*7%=224 eur) vyplatila spoločníkovi vo výške 2 976
eur (3 200-224) dňa 22.mája 2018. Spoločnosť má povinnosť najneskôr v lehote do 15.júna
2018 odviesť zrážkovú daň vo výške 224 eur (VS 1700052018) a súčasne v tejto lehote zaslať
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správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11
zákona o dani z príjmov na tlačive OZN4311v18. Ak spoločníkovi – fyzickej osobe vznikne
povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018, tento príjem už neuvádza v daňovom
priznaní.
UPOZORNENIE
Uvedený postup uplatňuje platiteľ dane aj pri podieloch na zisku vykázaných za zdaňovacie
obdobia do 31.12.2003 vyplácaných od 1.1.2017 spoločníkovi – rezidentovi SR, ktorý sa
podieľa na základnom imaní spoločnosti.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR
Centrum podpory pre dane
apríl 2018
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