OKTÓBER 2016
aktuálne informácie z oblasti daní, práva a hospodárstva

y
v
á
r
p
s
T
A
D
N
A
M
V septembrovom čísle prinášame:
Zavedenie zdanenia podielov na zisku (dividendy)
MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, www.mandat.sk

OKTÓBER 2016
ZAVEDENIE ZDANENIA PODIELOV NA ZISKU (DIVIDENDY)
V tomto vydaní Mandat news sa budeme zaoberať pripravovanou
novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Vládny návrh
bol predložený na schválenie do parlamentu a momentálne sa
nachádza v prvom čítaní.

Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zavedenie zdanenia podielov na zisku
(dividendy) vyplácaných zo ziskov obchodných spoločností a družstiev. Toto
reštriktívne opatrenie má byť chápané ako kompenzácia za zrušenie
povinnosti platiť odvody do zdravotnej poisťovne z vyplatených podielov na
zisku.
Novela nadobudne účinnosť 1.1.2017 a bude sa týkať aj podielov na zisku
vykázaných za zdaňovacie obdobie do 31.12.2016, ktoré budú vyplácané
po 31.12.2016.
V prípade právnických osôb z nezmluvných štátov podliehajú podiely na
zisku zdaneniu vo výške 35 %. Podiely na zisku vyplácané medzi
právnickými osobami mimo nezmluvných štátov zostávajú v súlade so
smernicou Matka – dcéra od dane z príjmov oslobodené.

Marian Vojtek
e-mail: marian.vojtek@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-22

Podiely na zisku vyplácané fyzickým osobám, ktoré im plynú z
územia nezmluvných štátov sú zdaňované sadzbou 35 %. Podiely na zisku
plynúce fyzickým osobám zo zdrojov v zahraničí mimo územia nezmluvných
štátov alebo z územia Slovenskej republiky sú zdaňované sadzbou 7 %.
Zdaneniu budú podliehať aj podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo
družstva, ktoré sú vyplácané zamestnancovi bez účasti na základnom imaní

PO
?

Zdaňujú sa dividendy rezidentov SR plynúce od PO z nezmluvných štátov
resp. dividendy, ktoré vyplácajú rezidenti SR PO z nezmluvných štátov
(štáty s ktorými nemá SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia, medzinárodnú zmluvu o výmene informácii týkajúcich sa daní
resp. štát ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej
ustanovenia o výmene informácii pre daňové účely v obdobnom rozsahu,
ktorou je SR viazaná)
? Dividendy vyplácané medzi PO mimo nezmluvných štátov zostáva bez
zdanenia (Smernica Matka – dcéra)
? Ak vyplácané daňovníkovi z nezmluvného štátu (2 písm. X) – zrážka 35 %
? Ak vyplatené daňovníkom z nezmluvného štátu (2 písm. X) – osobitý
základ dane 35 %

FO – nerezident – dividenda vyplácaná zo Slovenska
?

Daňovník-nerezident z nezmluvného štátu (2 písm. X) – zrážka 35 %
? Nerezident mimo nezmluvných štátov – zrážka 7 %
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FO – rezident
?

Dividendy vyplácané daňovníkmi mimo nezmluvných štátov – osobitý
základ dane – 7 %
? Ak vyplácané daňovníkmi z nezmluvných štátov – osobitý základ dane –
35 %

Príjmy zo závislej činnosti
?

Dividenda vyplatená obch. spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi
bez účasti na ZI
? Sadzba 19 % resp. 25 %

Roman Ferjanc
e-mail: roman.ferjanc@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-12

NEPREHLIADNITE
Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na október až december 2016 môžete nájsť na
našej webovej stránke: http://www.mandat.sk
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O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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