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V májovom čísle prinášame:
Dividendy vyplatené v roku 2014
Novela Obchodného zákonníka
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MÁJ 2015
DIVIDENDY VYPLATENÉ V ROKU 2014
Dovoľujeme si upozorniť, že poistenci, ktorí mali v roku 2014
vyplatené podiely na zisku - dividendy za účtovné obdobie roku
2011, 2012 a dividendy za účtovné obdobie roku 2013 a 2014,
ktoré boli vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia SR,
majú povinnosť oznámiť tieto príjmy do 31.mája 2015.
V roku 2011 došlo pri dividendách k zásadnej zmene, lebo sa na ne začala
uplatňovať povinnosť hradiť zdravotné poistenie. Pre správne vysporiadanie
zdravotného poistenia z dividend je preto potrebné rozlišovať, za aké
účtovné obdobie sa vypláca zisk a obdobie, kedy je zisk reálne vyplácaný.
Pokiaľ sa v roku 2014 vyplácajú zisky za účtovné obdobie od 1. januára
2004 do 31. decembra 2010, takéto dividendy nepodliehajú zdravotnému
poisteniu.
Pokiaľ sa však v roku 2014 vyplácajú dividendy za účtovné obdobie od
1. januára 2011, vzťahuje sa na ne povinnosť platenia zdravotného
poistenia.

Martin Šiagi
e-mail: martin.siagi@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-14

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období
od 1.januára 2011 do 31. decembra 2012:
vyplatené dividendy za tieto účtovné obdobia oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec, a to
do 31. mája 2015;
? do vymeriavacieho základu sa zahŕňa príjem, ktorý presiahne sumu minimálneho základu platného v čase
vyplatenia príjmu (minimálnym základom je 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, pre rok
2014 je to suma 402,50 Eur).
?

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období
od 1.januára 2013 vyplatené platiteľom dividend, t.j. právnickou
osobou so sídlom na území SR:
preddavok na poistné vypočítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend;
preddavok na poistné vykazuje platiteľ dividend do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca,
v ktorom boli dividendy vyplatené a do tohto dňa je preddavok zároveň aj splatný;
? vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.
?
?

Dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období
od 1.januára 2013 vyplácané právnickou osobou so sídlom mimo
územia SR:
?
?

výšku vyplatených dividend oznamuje zdravotnej poisťovni poistenec do 31. mája 2015;
vymeriavacím základom je suma vyplatených dividend.

Príslušná zdravotná poisťovňa musí vykonať ročné zúčtovanie poistného za
rok 2014 do konca septembra 2015, resp. do konca októbra 2015, ak má
fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania v roku 2015.
V rovnakej lehote je zdravotná poisťovňa povinná zaslať výsledok ročného
zúčtovania poistencovi. Výsledkom ročného zúčtovania môže byť nedoplatok
alebo preplatok. Ak je príjem z dividend jediným príjmom platiteľa, vznikne
mu nedoplatok a príslušná zdravotná poisťovňa mu zašle výkaz nedoplatkov.
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NEPREHLIADNITE
Novela Obchodného zákonníka
Ministerstvo spravodlivosti SR, predložilo návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa Obchodný zákonník.
Účelom návrhu zákona je reagovať na aktuálne problémy súvisiace s
procesom konkurzu a reštrukturalizácie v Slovenskej republike a súvisiace
otázky v obchodných vzťahoch a s tým súvisiacich sociálnych dopadov.
Základným zámerom návrhu zákona je zamedziť poškodzovaniu veriteľov
rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania a posilnenia
zodpovednosti za podnikanie. Na tento účel návrh zákona zavádza register
diskvalifikácií a prísne postihy pri odďaľovaní riešenia úpadku firmy. Ďalej
zavádza opatrenia zamedzujúce tunelovaniu firiem (zákaz vrátenie vkladov)
a zavádza inštitút krízy obchodnej spoločnosti. Právna úprava má za
cieľ stanoviť jasné pravidlá pre poskytovanie pôžičiek a úverov firmám,
ktorým hrozí úpadok.
V stave, kedy má firma nedostatok kapitálu, bude zakázané, aby si
spoločníci vyplácali zisk, či uprednostňovali uspokojenie svojich pohľadávok
a svojich veriteľov nechávali bez zaplatených faktúr. Pred vyplatením zisku
bude štatutár povinný preveriť vždy aj to, či v dôsledku jeho vyplatenia
majiteľom firmy nebude ohrozené zaplatenie faktúr veriteľom.

Jana Princová
e-mail: jana.princova@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-35

Do procesu reštrukturalizácie bude môcť vstúpiť len spoločnosť, ktorá vedie
riadne účtovníctvo a okrem toho bude musieť pravdivo opísať všetky
obchody, ktoré pred reštrukturalizáciou firmu poškodili.
O ďalšom vývoji návrhu Obchodného zákoníka vás budeme informovať
v budúcich číslach nášho mesačníka Mandat správy.

Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na máj až jún2015 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

Robert Jex
e-mail: robert.jex@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-13

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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