Priame dane

Usmernenie k uplatneniu
poistného na verejné zdravotné
poistenie a poistného na sociálne
poistenie pri výpočte základu dane
z príjmov zo závislej činnosti
u daňovníka s príjmami z činnosti
športovca na základe zmluvy
o profesionálnom vykonávaní
športu
V zmysle § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZDP“) sa základom dane, resp. čiastkovým základom
dane rozumejú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
znížené o poistné príspevky, ktoré je povinný platiť
zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie
zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné
zahraničné poistenie rovnakého druhu.
S účinnosťou od 1. 1. 2016 sú v súlade s § 5
ods. 1 písm. m) ZDP príjmami zo závislej činnosti
považované aj príjmy z činnosti športovca, pokiaľ túto
činnosť športovec vykonáva na základe zmluvy
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o profesionálnom vykonávaní športu (ďalej len
„zmluva“) podľa § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o športe“).
Na základe vyššie uvedeného a v zmysle § 2 písm. aa)
ZDP sú títo športovci prijímajúci príjmy od platiteľa
týchto príjmov (ďalej len „zamestnávateľ“) považovaní
za zamestnancov.
Poistné na zdravotné poistenie:
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ZP“) nepovažuje športovca, ktorý poberá príjem
za činnosť na základe zmluvy za zamestnanca. Zároveň
ale zákon o ZP ďalej hovorí, že poistné je povinná platiť
osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto
zákona a nie je zamestnancom, SZČO ani poistencom,
za ktorého platí poistné štát.
Ak je teda športovec vykonávajúci činnosť na základe
zmluvy poistencom podľa zákona o ZP a nie je poistený
z iného dôvodu, je povinný sa zdravotne poistiť ako tzv.
samoplatiteľ.

Priame dane
Športovec-samoplatiteľ dosahujúci príjmy z činnosti
na základe zmluvy si zaplatené poistné na verejné
zdravotné poistenie môže uplatniť/odpočítať pri výpočte
základu dane, resp. čiastkového základu dane z príjmov
zo závislej činnosti. Zaplatené poistné si môže uplatniť/
odpočítať v priebehu zdaňovacieho obdobia, alebo
v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti, resp. pri podaní daňového
priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Uplatniť/
odpočítať si môže ale len preukázateľne zaplatené
poistné, ktoré bol povinný platiť v období, počas ktorého
poberal príjmy zo závislej činnosti na základe zmluvy.
Poistné na sociálne poistenie:
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SP“) považuje
športovca za zamestnanca na účely nemocenského
poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia
v nezamestnanosti.
Je však dôležité upozorniť na prechodné ustanovenie
§ 293do zákona o SP účinné od 1. 1. 2016, ktoré
ustanovuje, že v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018
športovci vykonávajúci činnosť na základe zmluvy nie sú
v právnom vzťahu, a teda nepovažujú sa ani
za zamestnancov podľa zákona o SP.
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V prípade, že je fyzická osoba s príjmami z činnosti
športovca podľa zmluvy dobrovoľne poistenou osobou
podľa zákona o SP, podobne ako aj pri zaplatenom
zdravotnom poistení, zaplatené poistné si môže
uplatniť/odpočítať pri výpočte základu dane, resp.
čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti.
Zaplatené poistné si môže uplatniť/odpočítať
v priebehu zdaňovacieho obdobia, alebo v rámci
ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti, resp. pri podaní daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby. Rovnako aj tu platí, že
uplatniť/odpočítať si môže len preukázateľne zaplatené
poistné, ktoré bol povinný platiť v období, počas ktorého
poberal príjmy zo závislej činnosti na základe zmluvy.
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