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Legislatívne školenie: 

„PODIELY NA ZISKU A ICH POSTAVENIE V MZDOVEJ UČTÁRNI" 
 

 
Podiely na zisku (dividenda) sa považujú za osobitný druh príjmu a s týmto peňažným plnení sa 
mzdové učtárne stretávajú v poslednej dobe čoraz častejšie. Ide o veľmi špecifickú 
problematiku, v ktorej nastali počnúc januárom 2017 v oblasti zdaňovania a odvodu poistného 
významné legislatívne zmeny. Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na odborné školenie, na 
ktorom získate informácie ako aplikovať tieto legislatívne zmeny v praxi. Oboznámime vás aj ako 
postupovať pri zdanení podielov na zisku u zamestnancov, u konateľov a u členov štatutárneho 
orgánu, aký má dopad na zdaňovanie skutočnosť, že je príjemcom dividendy fyzická osoba 
s majetkovou účasťou alebo bez majetkovej účasti, ale aj skutočnosť, kde je zdroj vyplatených 
podielov na zisku. Podrobný program uvádzame nižšie.  
 
Termín: 16.11.2021 
Miesto konania: Maxim, Bratislava, Dúbravská cesta 2 (budova Westend Tower) 
Účastnícky poplatok: 119 € + DPH 
 
Vzťahy medzi spoločnosťou a spoločníkom alebo konateľom 
• postavenie spoločníka a konateľa v spoločnosti s ručením obmedzením 
• obchodnoprávny vzťah a pracovnoprávny vzťah  
• odmena za výkon funkcie (pravidelná a nepravidelná) 
• podiely na zisku ako forma odmeňovania 

 
Podiely na zisku, tantiémy, dividendy z pohľadu zdaňovania 

• rozdelenie podielov na zisku z daňového hľadiska 
• osobitné postavenie konateľa ako štatutárneho orgánu 
• osobitné postavenie členov štatutárneho orgánu 

 
Konateľ a člen štatutárneho orgánu z pohľadu sociálneho a zdravotného poistenia 

• postavenie zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia 
• oznamovacie povinnosti na registračnom liste fyzickej osoby 
• registračné povinnosti na oznámení o zmene platiteľa poistného 
• sadzby poistného z podielov na zisku a vykazovanie poistného 
• podiely na zisku pred rokom 2004 
• podiely na zisku z rokov 2004 až 2010 
• podiely na zisku z rokov 2011 a 2012 
• podiely na zisku z rokov 2013 až 2016 
• podiely zo zisku z roku 2017 a neskôr 

 
 


