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Novela Zákona o investičnej pomoci 

Ministerstva hospodárstva

V posledných dňoch Ministerstvo 

hospodárstva zverejnilo pripravovanú 

novelu Zákona o investičnej pomoci. 

Uvedená novela je odpoveďou 

na zmeny obsiahnuté v európskych 

nariadeniach o regionálnej pomoci, 

ktoré vstúpili do platnosti.

Pripravovaná novela obsahuje zmeny, 

ktoré musí Slovenská republika 

zahrnúť do svojej vnútroštátnej 

legislatívy, aby boli v súlade 

s európskou legislatívou o štátnej 

pomoci. Nižšie uvádzame stručný 

prehľad pripravovaných zmien.

S účinnosťou od 1. júla 2014 Európska 

únia znížila intenzity pomoci. Intenzita 

pomoci (vyjadrená ako percento 

investícií alebo mzdových nákladov) 

stanovuje výšku investičnej pomoci. 

Zníženie sa prejaví v Slovenskej 

republike nasledovne:

V zásade platí, že Slovenská republika 

mala povinnosť začleniť všetky zmeny 

do 1.  júla 2014. V praxi to však nebolo 

možné z dôvodu, že posledné 

dokumenty v oblasti štátnej pomoci 

boli zverejnené Európskou úniou 

v júni 2014.

Novela zahŕňa nielen zmeny v súlade 

s európskym právom v oblasti štátnej 

pomoci ale tiež obsahuje ďalšie 

zmeny, ktoré majú za cieľ zjednodušiť 

súčasné, často nevyhovujúce 

podmienky.

Kľúčové zmeny sú:

• Podmienka, na základe ktorej 

investor mohol začať práce 

na investičnom projekte až po prijatí 

predbežného schválenia zo strany 

Ministerstva hospodárstva, bude 

zrušená. Na základe novely bude 

môcť investor začať s investičným 

projektom už po podaní 

investičného zámeru 

na Ministerstvo hospodárstva. 

Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy

Vítame Vás v našom októbrovom vydaní Daňových a právnych aktualít, v ktorom Vám prinášame 

informácie v nasledujúcich oblastiach:

• Novela Zákona o investičnej pomoci Ministerstva hospodárstva

• Informácia Finančného riaditeľstva – možné chyby v kontrolnom výkaze 

• Monako podpísalo Dohodu OECD o administratívnej spolupráci v oblasti daní

• Novela Zákona o miestnych daniach

• Informácia k vydávaniu rozhodnutí o odsúhlasení použitia metódy transferového 

oceňovania

Prajeme Vám príjemné čítanie.
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V zásade platí, že zákonná 

podmienka platná pred rokom 2007 

bude znovu uvedená do platnosti. 

Zmena je dôkazom, že v súčasnosti 

platný koncept v praxi nefungoval. 

Vo viacerých prípadoch museli 

investori čakať niekoľko mesiacov, 

kým Ministerstvo hospodárstva 

vydalo predbežné schválenie. 

V súvislosti s novým prístupom by 

sme odporúčali dohodnúť sa 

so slovenskými orgánmi ohľadom 

balíka pomoci pred podaním 

investičného zámeru.

Začatie investičného projektu 

na základe aktuálnej aj 

pripravovanej slovenskej legislatívy 

v oblasti investičnej pomoci je 

definované ako začatie stavebných 

prác alebo prvý záväzok 

spoločnosti objednať zariadenie 

resp. akýkoľvek iný záväzok, ktorý 

spôsobí, že investíciu nie je možné 

odvolať.

• Novou podmienkou je povinnosť 

notifikovať Európskej komisii 

investičnú pomoc v prípade, že 

investor ukončil vykonávanie tej 

istej alebo podobnej činnosti 

v Európskom hospodárskom 

priestore v dvoch rokoch 

predchádzajúcich jeho žiadosti 

o regionálnu investičnú pomoc, 

alebo ktorý v čase podania žiadosti 

o pomoc má konkrétne plány 

ukončiť takúto činnosť do dvoch 

rokov po ukončení počiatočnej 

investície.

Uvedené ustanovenie neznamená, 

že poskytnutá pomoc bude 

automaticky zakázaná, ale že 

Európska komisia bude musieť 

posúdiť a schváliť investičnú 

pomoc. Je zrejmé, že bežný presun 

výrobnej kapacity z iného členské 

štátu EÚ na Slovensko v uvedenej 

časovej lehote bude spadať pod 

toto ustanovenie.

• Slovenské orgány skrátia dobu 

posudzovania investičného zámeru. 

V súčasnosti posudzovanie trvá 

približne deväť mesiacov až jeden 

rok, kým bude investičný zámer 

schválený. Na základe novely by sa 

mala doba posudzovania skrátiť. 

Napriek tomu neočakávame, že by 

bola doba posudzovania po novele 

kratšia ako šesť mesiacov.

Podmienka, na základe ktorej 

minimálne 50% z výšky investície 

ustanovenej zákonom muselo byť 

financovanej z vlastných zdrojov 

(vlastné imanie), bude vypustená. 

Výška investície ustanovenej 

zákonom je rovná sume 

10 miliónov Eur, 5 miliónov Eur 

alebo 3 milióny Eur v závislosti od 

miery nezamestnanosti v okrese, 

v ktorom bude realizovaná 

investícia.

Napriek tomu musia spoločnosti 

uchádzajúce sa o investičnú pomoc 

zabezpečiť financovanie projektu 

v hodnote minimálne 

25% oprávnených (investičných) 

nákladov, a to prostredníctvom 

vlastných zdrojov (vlastné imanie) 

alebo externého financovania. 

V zásade platí, že investičné 

projekty uchádzajúce sa 

o investičnú pomoc nebudú musieť 

byť financované  z vlastného 

imania.

• Súčasná legislatíva neumožňuje 

uchádzať sa o investičnú pomoc 

v prípade, že ďalšia spriaznená 

osoba na Slovensku sa už 

uchádzala o investičnú pomoc 

a zároveň neskončila svoj 

investičný projekt. Doteraz plne 

nerozumieme, prečo bolo uvedené 

ustanovenie v roku 2013 v zákone 

zakotvené. Pripravovaná novela má 

za cieľ uvedenú povinnosť zrušiť. 

Napriek tomu je stále zakázané 

uchádzať sa o investičnú pomoc 

v prípade, ak investorovi bola 

poskytnutá investičná pomoc 

v minulosti a investičný zámer nebol 

ešte ukončený. 

• Novela vyjasňuje ustanovenie 

týkajúce sa zmeny vlastníckej 

štruktúry spoločnosti, ktorej bola 

poskytnutá investičná pomoc. 

Z pripravovanej novely je zrejmé, 

že si stanovila za cieľ sledovať 

súčasný postup platný v Európskej 

únii, na základe ktorého budú 

reštrukturalizácie (zlúčenia, atď.) 

umožnené v prípade, že nebudú 

mať za následok narušenie 

hospodárskej súťaže v Európskej 

únii. V praxi to znamená, že 

uvedená zmena by mala umožniť 

vnútro skupinové reštrukturalizácie. 

Uvedený výklad bol potvrdený 

Ministerstvom hospodárstva.

Novela obsahuje ďalšie podrobnejšie 

zmeny, ktorým sa nebudeme v tomto 

zhrnutí bližšie venovať. Pripravovaná 

novela by mala zahŕňať požiadavky 

viacerých investorov, ktorí žiadali aby 

bola lehota na podávanie ročných 

správ o priebehu realizácie 

investičného zámeru resp. správ 

o využívaní investície predĺžená          

do 31. marca (v súčasnosti 

do 31. januára).

Uvedená novela je stále predmetom 

schvaľovania vládou, parlamentom 

a prezidentom. Na základe informácií 

poskytnutých príslušnými orgánmi by 

mala byť novela účinná 

od 1. januára 2015. Proces 

schvaľovania novely neustále 

monitorujeme a budeme sa uvedenej 

problematike venovať v nasledujúcich 

vydaniach. 

Autor: Anthonius Verbraeken

Kontakt: tverbraeken@kpmg.sk

+421 2 599 84 111

Informácia finančného riaditeľstva -

možné chyby v kontrolnom výkaze 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej 

republiky poskytuje od októbra 2014 

platiteľom DPH novú službu. Jej 

cieľom je upozorniť na určité možné 

chyby v kontrolnom výkaze, ktoré bude 

možné identifikovať informačným 

systémom.

Platitelia DPH budú o chybe 

informovaní prostredníctvom portálu 

finančnej správy (zaslaním správy 

o chybe do schránky správ). Po prijatí 

správy môžu platitelia DPH opraviť 

chybu prostredníctvom podania 

riadneho, opravného alebo 

dodatočného kontrolného výkazu alebo 

v určitých špecifických prípadoch 

písomne alebo osobne vysvetliť chybu 

správcovi dane.

Systém by mal identifikovať chyby         

v označení druhu kontrolného výkazu 

(riadny, opravný, dodatočný) a chyby 

v transakciách uvedených 

v kontrolnom výkaze (napr. 

neexistujúce identifikačné číslo DPH, 

nesprávny základ dane, neprávny kód 

tovaru). 

Viac informácií môžete nájsť na tomto 

linku: 

https://www.financnasprava.sk/_img

/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/

Aktualne_informacie/dph/2014/2014

_10_07_Chyb_protokol_2.pdf

Autor: Zuzana Šidlová

Kontakt: zsidlova@kpmg.sk

+421 2 599 84 111

mailto:tverbraeken@kpmg.sk
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Monako podpísalo Dohodu s OECD 

o administratívnej spolupráci 

v oblasti daní

OECD oznámilo, že Monacké 

kniežatstvo dňa 13.októbra 2014 

podpísalo Dohodu o vzájomnej 

administratívnej spolupráci v oblasti 

daní, čím sa stalo v poradí už 

84. jurisdikciou,  ktorá je súčasťou tejto 

medzinárodnej dohody. Podľa 

vyjadrenia Angela Gurria (generálneho 

tajomníka OECD) Monako podniklo 

v predošlých rokoch množstvo 

pozitívnych krokov v snahe o zvýšenie 

transparentnosti a podpísanie dohody 

je ďalším signálom, že sa Monako 

zaväzuje podporovať medzinárodný 

boj proti vyhýbaniu sa daniam 

a daňovým únikom. Dohoda nadobúda 

platnosť od 1. januára nasledujúceho 

roku po jej ratifikácii Monakom.

Gurria zdôrazňuje, že pokračujúci 

nárast počtu krajín, ktoré podpísali 

Dohodu, svedčí o zvyšujúcej sa úrovni 

podpory vo výmene vyžiadaných 

informácií a signalizuje rastúce 

povedomie o tom, že automatická 

výmena informácií sa stáva novým 

medzinárodným štandardom.

Dohoda bude kľúčovým programom 

každoročnej schôdze Globálneho fóra 

OECD o transparentnosti a výmene 

informácií na daňové účely, ktorá sa 

konala v dňoch 28.- 29. októbra 2014 

v nemeckom Berlíne.

Multilaterálna dohoda o vzájomnej 

administratívnej spolupráci v oblasti 

daní je v súčasnosti jedným 

z kľúčových nástrojov OECD v snahe 

o posilnenie boja proti daňovým 

únikom a vyhýbaniu sa daniam, ktorý 

v budúcnosti umožní výmenu 

informácií pre daňové účely               

na globálnej úrovni. Znenie Dohody 

po uskutočnenej revízii upravuje 

všetky množné formy administratívnej 

spolupráce medzi krajinami pri 

vyrubení a výbere daní, a to najmä 

za účelom boja proti daňovým únikom 

a vyhýbaniu sa daniam. Táto 

spolupráca siaha od výmeny informácií 

vrátane automatickej výmeny 

informácií až po vrátenie dane 

zahraničným daňovým subjektom. 

Okrem toho zahŕňa tiež iné formy 

vzájomnej spolupráce, ako napríklad 

uskutočnenie daňových kontrol 

v zahraničí, simultánne daňové 

kontroly a asistenciu pri výbere daní.

Autor: Andrea Zahradníková

Kontakt: azahradnikova@kpmg.sk

Novela zákona o miestnych daniach

Dňa 15. októbra 2014 vstúpila do 

účinnosti novela zákona o miestnych 

daniach, ktorá so sebou prináša 

niekoľko noviniek. Za jednu 

z najzaujímavejších možno považovať 

rozšírenie predmetu dane zo stavieb 

o stavby hromadných garáži a stavby 

hromadných garáži umiestnených pod 

zemou. Ďalšou zo 

zavedených noviniek je aj skutočnosť, 

že daňová povinnosť k dani 

z nehnuteľností nadobudnutých 

dedením vzniká už v priebehu 

zdaňovacieho obdobia (pre 

nehnuteľnosti nadobudnuté dedením 

do 31.12.2014 platí predchádzajúce 

znenie zákona, podľa ktorého daňová 

povinnosť aj v takomto prípade vzniká 

až prvým dňom nasledujúceho roka). 

Z tejto novely ďalej vyberáme ďalšiu 

významnú zmenu, a teda že podaním 

dodatočného daňového priznania už 

nie je možné zmeniť účel využitia 

stavby. Novelizované znenie zákona 

so sebou prináša aj niekoľko ďalších 

zmien, ktorých účelom je najmä uľahčiť 

obciam aplikáciu tohto zákona. Na 

záver by sme ešte chceli poznamenať, 

že účinnosť novelizovaných 

ustanovení týkajúcich sa vzniku 

daňovej povinnosti alebo oznamovacej 

povinnosti sa prostredníctvom 

prechodného ustanovenia prakticky 

posúva až na 1. januára 2015.

Autor: Tomáš Geffert

Kontakt: tgeffert@kpmg.sk

+421 2 599 84 111

Informácia k vydávaniu rozhodnutí 

o odsúhlasení použitia metódy 

transferového oceňovania

Finančné riaditeľstvo SR vydalo            

v oblasti DP PO informáciu 

k vydávaniu rozhodnutí o odsúhlasení 

použitia konkrétnej metódy 

transferového oceňovania. 

Písomná žiadosť o vydanie 

rozhodnutia o odsúhlasení metódy 

transferového oceňovania musí byť 

podaná miestne príslušnému správcovi 

dane najneskôr 60 dní pred začiatkom 

zdaňovacieho obdobia, v ktorom má 

byť príslušná metóda aplikovaná. 

Prílohou žiadosti je dokumentácia 

v úplnom rozsahu v súlade 

s Usmernením Ministerstva financií SR 

č. MF/8120/2012-721 (ako bolo 

uvedené v Daňových a právnych 

aktualitách za mesiac september 

2014). Žiadosť vydanie rozhodnutia 

podlieha administratívnemu poplatku 

splatnému pri podaní žiadosti vo 

výške:

• 1% zo sumy predpokladaného 

prípadu (min. 4 000 € max. 

30 000 €) v prípade, ak ide 

o jednostranné odsúhlasenie 

správcom dane; alebo

• 2% zo sumy predpokladaného 

prípadu (min. 5 000 € max. 

30 000 €) v prípade, ak ide o viac 

stranné odsúhlasenie správcom 

dane (t.j. na základe uplatnenia 

medzinárodných zmlúv).

Informácia obsahuje aj detail platby 

tohto administratívneho poplatku.

Autor: Michal Šupej

Kontakt: msupej@kpmg.sk

+421 2 599 84 111

Jednou vetou 

• S účinnosťou od 1. januára 2015 sa 

výška príjmu študentov 

oslobodeného od platenia 

sociálnych odvodov zvýši na sumu 

200 EUR mesačne (týka sa to 

študentov vysokých aj stredných 

škôl).

• Finančné riaditeľstvo SR vydalo 

Metodický pokyn k podávaniu 

súhrnných výkazov podľa § 80 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov po 1. októbri 2014.

https://www.financnasprava.sk/_im

g/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesio

nalna_zona/Dane/Metodicke_pokyn

y/Nepriame_dane/2014/2014_09_3

0_MP_podavanie_SV_po_01_10_2

014.pdf

• Ministerstvo Financií SR vydalo 

Poučenie na vyplnenie súhrnného 

výkazu k dani z pridanej   hodnoty.

https://www.mfsr.sk/Default.aspx?C

atID=9766

• Informácia finančného riaditeľstva 

k vydávaniu rozhodnutí 

o odsúhlasení použitia konkrétnej 

metódy transferového oceňovania.

https://www.financnasprava.sk/_im

g/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesio

nalna_zona/Dane/Novinky_z_legisl

ativy/2014/2014.09.02_metody_oce

nenia_APA.pdf
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Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej

fyzickej alebo právnickej osoby.  Hoci našou snahou je poskytnúť presné a aktuálne informácie, 

ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj v budúcnosti. Neodporúčame konať na základe týchto

informácii bez príslušnej profesionálnej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie.
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• Dňa 30. októbra 2014 bol 

v parlamente schválený vládny 

návrh zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o 

dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony. Bližšie 

informácie Vám poskytneme 

v našom Tax Alerte.
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Tomáš Ciran, Partner 

+421 (0)2 59 98 43 06 

tciran@kpmg.sk 

Branislav Ďurajka, Partner 
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