
31,5 % PROTI 7 %
ALEBO

AKO ZNÍŽIŤ DAŇOVÚ POVINNOSŤ 
PRI PREDAJI FIRMY NA MINIMUM

(A EŠTE SI UĽAHČIŤ ŽIVOT AJ INAK)



Predávate firmu?

Chcete dať tretinu svojho príjmu štátu? 

Pri predaji vašej firmy môže daňovo-odvodové zaťaženie 
príjmu z predaja dosiahnuť až 31,5 %. A to vďaka kombinácii 
tzv. milionárskej dane a zdravotného odvodu. Ak napríklad 
lekárnik predá lekáreň (s.r.o.) so základným imaním 5 000 
eur za 100 000 eur, dosiahne zisk 95 000 eur. Z neho zaplatí 
na daniach a odvodoch až 31 505 eur. Aj to len vtedy, ak sa 
potrápi a o zdravotný odvod si daň dodatočne poníži. Inak 
zaplatí ešte viac…

Dá sa však zaplatiť len zlomok. Stačí začleniť firmu do tzv. 
holdingu. Čiže usporiadať jej vlastníctvo tak, že ju nebudete 
vlastniť vy ako fyzická osoba, ale bude ju vlastniť iná s.r.o., 
ktorú vy budete ovládať. Ak lekáreň predá takáto s.r.o. (a 
bude ju držať predtým najmenej 2 roky), vďaka priaznivému 
daňovému režimu nezaplatí z príjmu z predaja ani euro. Keď 
predajom vytvorený zisk vyplatí vám ako fyzickej osobe, zrazí 
z neho len 7% daň z dividend.  Pri zisku vo výške spomínaných 
95 000 eur je to len 6 650 eur. To platí pre akúkoľvek s.r.o. 
Podrobné prepočty nájdete na našej webstránke. A teraz si 
predstavte, že cena firmy nebude 100 000 eur, ale 200 000 
eur…

Prínosy holdingových štruktúr sa tým nekončia. Daňové úľavy 
pri výplate dividend sú len jednou z ďalších výhod. Všetko sa 
dozviete na našej webstránke www.bukna.eu/holdingy.



Aké sú výhody holdingovej štruktúry?

• masívne daňové zvýhodnenie pri predaji firmy
• daňové výhody pri výplate zisku formou dividend
• jednoduchosť a transparentnosť
• minimálna administratívna náročnosť

Kde získam ďalšie informácie?

Všetko je na našej webstránke www.bukna.eu/holdingy. 
Alebo sa nám rovno ozvite na info@bukna.eu.

Grafické zobrazenie rozdielu medzi holdingovou 
štruktúrou a priamym vlastníctvom firmy:
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*táto brožúra vychádza z právneho stavu k 01. 01. 2022.
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