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  Prehľad aktuálnych noviniek 
a zmien v oblasti podpory projektov 
z verejných zdrojov 
24. júl, vydanie 2/2015 

V skratke 

Prinášame Vám prehľad aktuálnych noviniek z oblasti podpory projektov z verejných zdrojov. Pre viac 
informácií si prosím prečítajte články nižšie. Kliknutím na šípky sa dostanete na naše web stránky 
s podrobnosťami. 

 

Legislatíva  

Príprava nového zákona 
o štátnej pomoci, 
predpokladaná účinnosť 
od 1. januára 2016 

Nový zákon o úprave 
niektorých vzťahov v oblasti 
štátnej pomoci a minimálnej 
pomoci detailnejšie rozpracúva 
princípy a pravidlá 
poskytovania štátnej pomoci 
v SR, precizuje niektoré 
definície a spresňuje 
povinnosti jednotlivých 
poskytovateľov štátnej pomoci, 
ktorí sú hlavným adresátom 
nových pravidiel.  

Novinky v zákone o štátnej 
pomoci:  

 presun kompetencie 
koordinátora štátnej 
pomoci z Ministerstva 
financií SR na 
Protimonopolný úrad SR; 

 vytvorenie centrálneho 
registra štátnej pomoci 
poskytnutej v Slovenskej 
republike, ktorého 
koordinátorom bude 
Protimonopolnú úrad SR. 

Výskum a vývoj ► 

Informácia Finančného 
riaditeľstva SR k odpočtu 
nákladov na výskum a 
vývoj podľa §30c zákona 
č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov    

Táto informácia poskytuje 
praktický výklad k niektorým 
ustanoveniam§ 30c.   

Na realizáciu projektu 
výskumu a vývoja nie je 
potrebné špeciálne osvedčenie 
ani registrácia. 

Projekt výskumu a vývoja, 
pri ktorého realizácii možno 
uplatniť dodatočný odpočet je 

písomný dokument, ktorý však 
musí obsahovať minimálne 
tieto náležitosti: 

 predmet výskumu a 
vývoja 

 u právnickej osoby názov 
a sídlo spoločnosti, 
daňové identifikačné číslo 

 u fyzickej osoby meno a 
priezvisko, adresa 
trvalého pobytu a miesto 
podnikania 

 dátum začiatku a 
predpokladaného 
ukončenia realizácie 
projektu výskumu a 
vývoja 

 ciele projektu, ktoré sú 
dosiahnuté počas doby 
jeho realizácie a 
merateľné po jeho 
ukončení 

 celkové predpokladané 
výdavky (náklady) 
na realizáciu projektu a 
predpokladané výdavky 
v jednotlivých rokoch 
realizácie projektu 

Projekt musí byť podpísaný 
pred začatím jeho realizácie 
osobou oprávnenou konať 
za daňovníka (napríklad 
konateľ, člen predstavenstva, 
živnostník a pod.). 

Ak držiteľ osvedčenia 
o spôsobilosti vykonávať 
výskum a vývoj predá 
nehmotné výsledky výskumu a 
vývoja, pričom pri realizácii 
projektu si uplatnil dodatočný 
odpočet, stráca nárok 
na odpočet a je povinný podať 
dodatočné daňové priznanie 
za každé zdaňovacie obdobie, 
v ktorom uplatnil dodatočný 
odpočet v lehote do konca 
tretieho kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola zistená 
povinnosť podať dodatočné 
daňové priznanie. Ak výsledky 
výskumu predá daňovník, 
ktorý nie je držiteľom 
osvedčenia o spôsobilosti, jeho 
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nárok na uplatnenie odpočtu 
predajom nie je dotknutý.   

Finančné riaditeľstvo bude 
každoročne do troch kalendárnych 
mesiacov po lehote na podanie 
daňového priznania zverejňovať 
zoznam daňových subjektov, ktorí 
si  uplatnili odpočet výdavkov 
(nákladov) na výskum a vývoj.  

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia ► 

Výzva na predkladanie 
žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok 

Kód výzvy:  OPKZP-PO1- 
C121/122-2015  

Prioritná os 1: Udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov  
prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry  

Špecifický cieľ:  

1.2.1 Zlepšenie odvádzania a 
čistenia komunálnych odpadových 
vôd v aglomeráciách v zmysle 
záväzkov SR voči EÚ 

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti 
úpravy vody odoberanej 
z veľkokapacitných zdrojov 
povrchových vôd v záujme 
zvýšenia bezpečnosti dodávky 
pitnej vody verejnými vodovodmi 

Oprávnení žiadatelia: obce, 
združenia obcí, vlastníci verejných 
kanalizácií, osoby oprávnené na 
podnikanie v tejto oblasti  

Indikatívna alokácia: 300 
miliónov EUR 

Otvorenie výzvy: 3. júla 2015  

Uzavretie výzvy: na základe 
rozhodnutia riadiaceho orgánu, 
napr. v prípade vyčerpania 
prostriedkov.  

 

Colné suspenzie ► 

Možnosť pre slovenských 
výrobcov uplatniť si návrhy 
na dočasné pozastavenie ciel 
(tzv. colné suspenzie alebo 
colné kvóty) 

Vzťahuje sa na tovary, ktoré nie sú 
dostupné v rámci EÚ a budú 
použité ako vstup do ďalšej 
výroby, pričom ročná úspora na 
dovoznom cle musí byť vyššia ako 
15 000 Eur. V prípade nižších 
úspor na cle je možné využiť 
existujúce suspenzie alebo kvóty.  

Nové žiadosti je možné podať 
do 31. januára 2016. Existujúce 
suspenzie a kvóty je možné začať 
využívať okamžite.  
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Námestie 1. mája 18 
815 32 Bratislava 
Tel.: +421 (0) 2 59350 111 
Fax: +421 (0) 2 59350 222 

Kancelária PwC v Košiciach 

Aupark Tower 
Protifašistických bojovníkov 11 
040 01 Košice  
Tel.: +421 (0) 55 3215 311  
Fax: +421 (0) 55 3215 322 
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Porozprávajme sa 

Kontaktujte nás a zistite, ako môže toto vydanie ovplyvniť váš biznis: 
 

Christiana Serugová 
Partner, líder daňového oddelenia 
Tel.:+421  2 59350 614 
christiana.serugova@sk.pwc.com 

Lenka Bartoňová 
Manažér 
Tel.: +421  2 59350 694 
lenka.bartonova@sk.pwc.com 

Zuzana Šátková 
Manažér 
Tel.: +421  2 59350 675 
zuzana.satkova@sk.pwc.com 

Lucia Guzlejová 
Konzultant 
Tel.: +421  2 59350 593 
lucia.guzlejova@sk.pwc.com 

investment@sk.pwc.com 

www.pwc.com/sk/investicie 
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