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Peňažné a nepeňažné plnenia poskytované poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, jeho 
zamestnancom alebo zdravotníckemu pracovníkovi 

Dňa 30. Októbra 2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov. Táto novela sa týka spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom. Za 
nepeňažný príjem sa považuje napr. pohostenie pre účastníkov odborného podujatia, ubytovanie a pod. 

Novela dopĺňa definíciu poskytovateľa plnenia o farmaceutické spoločnosti, ktoré sú spolu s držiteľom 
registrácie lieku, držiteľom povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľom povolenia na výrobu liekov, 
výrobcom zdravotníckej pomôcky, výrobcom dietetickej potraviny a treťou osobou, prostredníctvom ktorej 
sú  predmetné plnenia poskytované, považované za Držiteľa. 

Platitelia zrážkovej dane a zavedenie oznamovacej povinnosti 

Spôsob zdanenia uvedených príjmov zrážkovou daňou, ak sú vyplácané držiteľom, sa uplatní bez ohľadu na 
skutočnosť, či sú vyplácané fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Ak pôjde o peňažné plnenia, tieto bude 
zdaňovať sám držiteľ, ktorý ich vyplatil. Držiteľ je povinný odviesť zrazenú daň správcovi dane do 
pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, v ktorom bolo plnenie poskytnuté. 

Ak pôjde o nepeňažné plnenie, tieto príjmy bude zdaňovať príjemca plnenia, t.j. sám poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník, ktorý ho od držiteľa prijal. 
Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ukladá novela povinnosť odviesť z prijatého nepeňažného plnenia 
daň štvrťročne, t.j. do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka. 

Peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – fyzickým a právnickým 
osobám – budú podliehať 19% zrážkovej dani. Novela stanovuje, že daň vyberaná zrážkou sa neplatí, ak 
nepeňažné plnenie v úhrnnej sume za príslušný kalendárny štvrťrok nepresiahne 10 eur. 

Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane: 

 príjmy z vykonávania klinického skúšania sú vyňaté z príjmov, ktoré sa majú zdaňovať zrážkovou daňou, 

 zrážková daň sa nevyberie z nepeňažných plnení poskytnutých držiteľom vo forme účasti poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní 
podľa osobitného predpisu, ktoré sú oslobodené od dane fyzickej osoby podľa § 9 ods. 2 Zákona o dani 
z príjmov, 

 za účasť na sústavnom vzdelávaní sa považuje iba vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje v  akreditovaných 
študijných programoch sústavného vzdelávania alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; 
neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita, 

 za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota stravy, ubytovania a dopravy, poskytnuté v 
súvislosti s týmto vzdelávaním, preto tieto nepeňažné plnenia sú zdaniteľným príjmom daňovníka, 

 medzi oslobodené plnenia možno chápať napr. uhradenie odmeny lektora, prenájom prednáškovej sály, 
pracovné pomôcky a pod. Oslobodeným plnením nie sú úhrady držiteľa na cestovné, stravu a 
ubytovanie lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov,  
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 všetky plnenia hradené držiteľom za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo 
zdravotníckeho pracovníka na inom vzdelávacom alebo odbornom podujatí ako je povinné sústavné 
vzdelávanie je zdaniteľným príjmom u prijímateľa. 

Od roku 2015 sa teda mení spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi. 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky si od tejto novely zákona sľubuje najmä zefektívnenie zdaňovania 
príjmov v tejto oblasti. 

 


