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Superodpočet na VaV - legislatíva a história 

  Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov zavádza nový typ daňových 
výhod pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj (VaV) 

  Jedná sa o systematický nástroj pre financovanie vývoja a inovácií: alternatíva 
alebo doplnok k dotáciám 

  V platnosti od 1. 1. 2015 

  Spoločnosť si odpočíta jedny náklady 2x (najskôr ako bežné náklady, potom 
znovu ako náklady na VaV) 

  Oficiálne požiadavky: Projekt VaV a oddelená evidencia nákladov na VaV 

  Podobný VaV odpočet existuje i v ďalších krajinách: Česká republika (2005), 
Francúzsko (1983), VB (2000), Španielsko (1978), Portugalsko (1997), Írsko (2004), 
Kanada (1986) a Maďarsko (2008) 

  Na odpočet VaV má pri splnení legislatívnych podmienok každá spoločnosť 
právny nárok 
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Superodpočet na VaV - výpočet úspory 

  Daňovník môže uplatniť odpočet od základu dane z príjmov vo výške 
25 % nákladov vynaložených pri realizácii projektov VaV 

 
 

  Tieto náklady sa tak 2x odčítajú od základu dane 

Sadzba dane z príjmu právnických osôb je 22% 

 
 

  Takže z každého 1 milióna € nákladov na VaV je úspora 55 000 € 
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Superodpočet na VaV - parametre VaV 

Produktové 
Technologické 
Procesné 
Environmentálne 

 

Interný VaV 
Zákazkový VaV 
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Superodpočet na VaV - uplatniteľné projekty 

Projekty VaV     ÁNO 

  Nové alebo vylepšené výrobky, služby, 
technologické postupy, materiály, atď. 

  Atypické, komplikované a neštandardné zákazky 
alebo projekty 

  Zlepšovanie parametrov kvality, vlastností, funkcií 

  Vlastná konštrukcia výrobných a pomocných 
zariadení 

  Náročná implementácia nových technológií, 
testovanie  a poloprevádzkové skúšky 

  Zvyšovanie efektivity výrobných, IT a ďalších 
procesov, znižovanie chybovosti 

  Znižovanie dopadov na životné prostredie 

Projekty VaV     NIE 

  Rutinná výroba, katalógové riešenia, 
štandardné zákazky alebo projekty 

  Drobné alebo minimálne zmeny, výrobkov, 
služieb, technológií, procesov, atď. 

  Jednoduché zavedenie nakúpených zariadení 
alebo technológií do výroby bez náročnejšieho 
odskúšania 

  Štandardná implementácia a užívateľské 
prispôsobenie SW 

Outsourcing VaV služieb 

  Bežné analýzy, prieskumy, štúdie 
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Superodpočet VaV - uplatnené projekty v sektore 

Projekty VaV    

  Systém na reguláciu výhrevnej sústavy (HW a SW) 

  Rozšírenie platformy IPTV (adaptívny steaming, transcoding, multiscreen, unicast vysielanie) 

  Nasadenie optických sietí v praxi 

Intelligent Network Control – software na riadenie prevádzky v internetovej sieti 

Traffic shaping a quality of service (zvýšenie kvality prenosu dát a navýšenie kapacity) 

FreeNet Router (špeciálne požiadavky na výkon a pamäť) 

  Analýza logov (zhromažďovanie a analýza) 
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Ayming – referencie v ČR 

 
ITC,  

Software publishing  
&  

Telco 

 



8 

Superodpočet na VaV – uplatniteľné náklady 

Od základu dane je možné odpočítať súčet: 

 25% nákladov vynaložených na VaV 
 

+ 

 25% mzdových nákladov zamestnanca, podieľajúceho sa na realizácii projektu VaV, 
za splnenia ďalších podmienok (trvalý pracovný pomer, občan EÚ mladší ako 26 rokov, 
ukončené štúdium SŠ alebo VŠ v dennej forme štúdia, pred menej ako dvoma rokmi) 

+ 
 

 25% nákladov na VaV, ktoré prevyšujú úhrn nákladov na VaV vynaložených v 
bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období 
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Superodpočet na VaV - uplatniteľné náklady 

Osobné výdaje 

  Mzdy a odmeny 

  Povinné zákonné odvody 

Prevádzkové výdaje 

  Materiál 

  Elektrická energia, teplo, plyn 

  Telekomunikačné poplatky 

  Drobný hnuteľný a nehnuteľný majetok 

  Odborná literatúra 

Majetok 

  Odpisy hmotného hnuteľného majetku 

  Odpisy nehnuteľného majetku 

Ďalšie výdaje 

  Cestovné náhrady 

Služby 

  Služby výskumných organizácií 

  Služby VŠ 

  Certifikácie 
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Superodpočet na VaV – neuplatniteľné náklady 

Medzi neuplatniteľné náklady patria: 

 

  Náklady, na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií 
 
  Služby, licencie a nehmotné výsledky VaV obstarané od iných osôb s výnimkou nákladov 

na: 

  služby súvisiace s realizáciou projektu VaV a nehmotné výsledku VaV obstarané od 
Slovenskej akadémie vied, právnických osôb uskutočňujúcich VaV zriadených 
centrálnymi úradmi štátnej správy a vysokých škôl 

  nehmotné výsledky VaV obstarané od osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o 
spôsobilosti vykonávať VaV 

certifikáciu výsledkov vlastného VaV daňovníka 
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Superodpočet na VaV – mýty a výhody 

Mýty o VaV superodpočte   

  Musí ísť o medzinárodné unikátne 
vývojové riešenie / NEMUSÍ 

  Nie je možné uplatňovať 
zákazkový VaV hradený 
odberateľom / JE MOŽNÉ 

  V spoločnosti musí existovať 
vývojové oddelenie / NEMUSÍ 

Hlavné výhody VaV superodpočtu  

  Na VaV odpočet je právny nárok, 
je možné ho uplatniť každoročne 

  Je vzužiteľný vo všetkých 
odvetviach a pre rôzne typy 
projektov 

  Umožňuje uplatniť široké 
spektrumnákladov bez 
maximálnej hranice 

  V prípade straty je možné 
preniesť úsporu do ďalších rokov 



Spolupráca s Ayming 

predtým 
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Ayming - leader v uplatňovaní superodpočtu VaV 

Medzinárodné pobočky 

Belgicko 
Česká republika 
Čína 
Francúzsko 
Taliansko 
Japonsko 
Kanada 
Maďarsko 
Nemecko 
Holandsko 
Poľsko 
Portugalsko 
Slovensko 
Španielsko 
Veľká Británia 
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Ayming - leader v uplatňovaní superodpočtu VaV  

Ayming celosvetovo: 

  30 rokov skúseností z 15 krajín 

  1500 zamestnancov 

  20 000 klientov 

Profesionálny a etický kódex 

Ayming v ČR: 

  V Českej republike od roku 2009 

  25 zamestnancov 

  320 klientov 

  3 500 projektov VaV 

  4 mld. CZK nákladov VaV 

  52 úspešných obhajob pred FÚ (100%) 

Ayming v SR: 

  V Slovenskej republike od roku 2016 

  13 klientov 
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Ayming - odmena 

Odmenou Ayming je  

vždy iba podiel z vašej úspory 

% 
  žiadne fixné platby 

  žiadne zálohy 
  žiadne hodinové sadzby 

  fakturácia raz za rok, po podaní DP 
Odmena zahrňuje personálne nasadenie, vypracovanie kompletnej 

dokumentácie a následnú podporu pri obhájení odpočtu 

žádné vícenáklady 
fakturace až po podání DP 

žádné fixní platby            

žádné zálohy 



16 

Ayming - vzájomná súčinnosť 

Zahájiť spoluprácu s Ayming uzatvorením zmluvy  

Zaistiť priestor technickému konzultantovi Ayming (2 - 3 schôdzky/rok) 

Poskytnúť súčinnosť 3 dni/rok max. 

Zodpovedať následné otázky (e-mail, telefón) 

Poskytnúť čas na vypracovanie dokumentácie (1 až 2 mesiace) 

Odpočitateľnú položku na VaV uplatniť v DP 
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Ayming – jedinečnosť služby 

  Projekty vždy posudzujú konzultanti technickí inžinieri (profesionalita, rýchlosť)- špecialisti 

na IT, telco a kybernetiku 

Výhradná špecializácia na superodpočet na VaV 

Komplexný servis (identifikácia projektov – spracovanie kompletnej dokumentácie – 

výpočet nákladov – podpora pri uplatnení) 

  Ručíme odmenou, garanciami a ponúkame podporu pri obhajobe uplatnených 

projektov VaV 

Dlhodobý transparentný vztah s klientom 

Odmenou je len provízia zo zaistenej úspory 
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Ayming – referencie v SR 
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Ayming – referencie v ČR 

Strojárenstvo  
a  

ťažký priemysel 
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Ayming – referencie v ČR 

Strojárenstvo  
a  

ťažký priemysel 
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Ayming – referencie v ČR 

 
 
Strojárenstvo 
a ťažký priemysel 
 
 
 
 
Automotive 

 
 
 
Financie 
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Ayming – referencie v ČR 

Elektronika  
& elektrotechnika  

 

Engineering  
& stavebníctvo  
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Ayming – referencie v ČR 

 
Stavebné hmoty 

a materiály 
 
 
 

 
 

Plasty 
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Ayming - reference 

R&D  
 
 

Chémia a Farmácia 
 
 
 
 

Potravinárstvo 

 
 

Textilný priemysel 
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Ayming - kontakt 

Ing. Juraj Šimko 

Senior business developer pre Slovenskú Republiku 

jsimko@almacg.com  

GSM: +421 905 616 857 

 
 


