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A. PREAMBULA
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis (ďalej len „pomoc“) pre podnikateľské subjekty, ktoré sú
veriteľmi pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom konaní1 vedenom voči daňovému dlžníkovi, a to v podobe
zániku daňového nedoplatku evidovaného k 30.septembru 2016, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca
k dani z pridanej hodnoty. Účelom je zamedziť možnosti zásadného zlyhania v odvetviach hospodárstva s
možnosťou vzniku hlbšieho a previazaného systémového zlyhania a prenesenia dopadov aj do finančného
sektora ako aj na stabilitu verejných financií a prostriedkov občanov.
Na účely tejto schémy sa rozumie:
a) veriteľom podnikateľský subjekt, ktorý spôsobom ustanoveným zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prihlásil svoje
pohľadávky do reštrukturalizačného konania,
b) zistenou pohľadávkou prihlásená pohľadávka, v rozsahu, v akom nebola popretá,
c) daňovým nedoplatkom dlžná suma dane po lehote splatnosti,
d) zisteným daňovým nedoplatkom nezaplatené sankcie prislúchajúce k dani z pridanej hodnoty.
B. PRÁVNY ZÁKLAD
Právnym základom pre poskytovanie pomoci je:
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej len „nariadenie 1407/2013“), (Úradný vestník EÚ,
L 352, 24.12.2013, str. 1),
- Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“)2,
- Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „obchodný zákonník“),
- Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“),
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o finančnej kontrole“)
- Nariadenie vlády SR č. 90/2015 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej
sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty.
C. CIEĽ POMOCI
Cieľom pomoci je pomôcť veriteľom pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom konaní vedenom voči veriteľovmu
dlžníkovi formou zániku/odpísania daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej
k zaplatenej dani z pridanej hodnoty, ktorá bola uložená veriteľovi pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom
konaní vedenom voči veriteľovmu dlžníkovi.
D. POSKYTOVATEĽ POMOCI A VYKONÁVATEĽ SCHÉMY
Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je miestne príslušný daňový úrad, ktorého pôsobnosť je
ustanovená zákonom č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2 www.statnapomoc.sk
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Ďalej len „poskytovateľ pomoci“.
E. PRÍJEMCOVIA POMOCI
Príjemcom pomoci je veriteľ podľa článku A. tejto schémy, ktorým je podnik podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní EÚ, t.j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť spočívajúcu v ponuke tovaru a/alebo služieb na
trhu, bez ohľadu na právny status a spôsob jeho financovania.
Za príjemcu pomoci podľa tejto schémy sa považuje jediný podnik3. Všetky subjekty, ktoré sú kontrolované
(právne alebo de facto) tým istým subjektom, by sa mali pokladať za jediný podnik.
„Jediný podnik“ na účely tejto schémy zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými
je aspoň jeden z týchto vzťahov:
a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo
spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;
b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov
správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť;
c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný
subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim
hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo
stanovách spoločnosti;
d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu
vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi
daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv
akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť.
Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d)
predchádzajúceho odseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich
hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.
Príjemcom nemôže byť podnik4, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
Ďalej len „príjemca pomoci“ alebo „veriteľ“.
F. ROZSAH PÔSOBNOSTI
Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje v súlade s Nariadením 1407/2013 a je oslobodená od notifikačnej
povinnosti podľa článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie za predpokladu, že sú splnené podmienky
Nariadenia 1407/2013.
Táto schéma sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom vo všetkých odvetviach hospodárstva a činnosti
okrem:
a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje
nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s
produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č.
1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000;
b) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;

Pojem jediný podnik pre tieto účely definuje bližšie článok 2 ods. 2 nariadenia 1407/2013.
Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, hospodárske a organizačné prepojenie,
možno na účely uplatnenia tejto schémy pokladať za subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku. Táto hospodárska
jednotka sa potom pokladá za relevantný podnik, teda prijímateľa pomoci.
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c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych
výrobkov, a to v týchto prípadoch:
i) ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od
prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi;
ii) ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom;
d) pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci
priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo
inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;
e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.
Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v odsekoch a), b) alebo c) a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých
iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto schémy, vzťahuje sa táto
schéma na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky,
že poskytovateľ pomoci a príjemca pomoci zabezpečia pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie
činností alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto
schémy neboli podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade s touto schémou.
G. OPRÁVNENÉ PROJEKTY
Oprávnenosť projektov sa vymedzuje na všetky zistené daňové nedoplatky evidované k 30. septembru 2016,
ktorými sú nezaplatené sankcie prislúchajúce k dani z pridanej hodnoty, ktoré boli uložené veriteľovi pohľadávky
zistenej v reštrukturalizačnom konaní, pričom daň z pridanej hodnoty, ku ktorej daňový nedoplatok prislúcha, bola
zaplatená najneskôr do 31. marca 2016.
H. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Pre účely poskytovania pomoci podľa tejto schémy sú oprávnenými výdavkami všetky zistené daňové nedoplatky
evidované k 30. septembru 2016, ktorými sú nezaplatené sankcie prislúchajúce k dani z pridanej hodnoty, ktoré
boli uložené veriteľovi pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom konaní vedenom voči veriteľovmu dlžníkovi,
pričom daň z pridanej hodnoty, ku ktorej daňový nedoplatok prislúcha, bola zaplatená najneskôr do 31. marca
2016.
I. FORMA POMOCI
Pomoc spočíva v zániku daňového nedoplatku evidovaného k 30. septembru 2016, ktorým je nezaplatená
sankcia prislúchajúca k dani z pridanej hodnoty, ktorá bola uložená veriteľovi pohľadávky zistenej
v reštrukturalizačnom konaní vedenom voči veriteľovmu dlžníkovi, pričom daň z pridanej hodnoty, ku ktorej
daňový nedoplatok prislúcha, bola zaplatená najneskôr do 31. marca 2016.
J. VÝŠKA POMOCI
1. Celková výška pomoci de minimis poskytnutá príjemcovi pomoci ako jedinému podniku3 v priebehu obdobia
predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov5 a počas prebiehajúceho fiškálneho roka nesmie presiahnuť 200 000
eur ekvivalentu hrubého grantu. Celková výška pomoci de minimis poskytnutá jedinému podniku
vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu nesmie presiahnuť 100 000 eur v
priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka, pričom táto
pomoc sa nepoužije na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Tieto stropy sa uplatňujú bez ohľadu na formu,
Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci de minimis sa určuje na základe účtovného obdobia príjemcu podľa
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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vytýčený cieľ pomoci de minimis, ako aj nezávisle od toho, či je pomoc financovaná úplne alebo čiastočne zo
zdrojov EÚ.
2. Daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z pridanej hodnoty, zanikne najviac vo
výške pomoci podľa tohto článku, tzn. 200 tis. eur v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov
a počas prebiehajúceho fiškálneho roka (100 tis. eur v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych
rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka pre podnik vykonávajúci cestnú nákladnú dopravu). Príklad: ak je
suma zisteného daňového nedoplatku, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z pridanej hodnoty,
ktorá bola uložená veriteľovi pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom konaní vedenom voči veriteľovmu
dlžníkovi 500 tis. eur, daný daňový nedoplatok môže zaniknúť len vo výške maximálne 200 tis. eur v priebehu
troch fiškálnych rokov (100 tis. eur v priebehu troch fiškálnych rokov pre podnik vykonávajúci cestnú nákladnú
dopravu) v prípade splnenia všetkých podmienok tejto schémy.
3. Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, na ktoré sa
uplatňuje strop vo výške 200 000 eur, strop vo výške 200 000 eur sa na tento podnik uplatní za predpokladu, že
poskytovateľ pomoci a príjemca pomoci zabezpečia pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie
činností alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 eur a
aby sa žiadna pomoc nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.
4. Ak by sa poskytnutím novej pomoci presiahol príslušný strop stanovený v rámci tohto článku, na nijakú časť
takejto novej pomoci sa táto schéma nevzťahuje, a to ani na tú jej časť, ktorá strop nepresiahla.
5. V rámci schémy pomoci je poskytovaná transparentná pomoc, tak ako je definovaná v nariadení 1407/2013.
Celková výška pomoci je určená ako súčet ekvivalentu hrubého grantu (GGE) pomoci vo forme zániku daňového
nedoplatku. Na účely stropov sa pomoc vyjadruje ako hotovostný grant. Všetky číselné údaje sú uvedené v
hrubom vyjadrení, čiže pred odrátaním dane alebo ďalších poplatkov.
K. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI
Pomoc podľa tejto schémy možno veriteľovi poskytnúť, ak sú splnené nasledovné podmienky:
1. Voči veriteľovi sa neuplatňuje nárok na vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie,
ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom; splnenie tejto
podmienky preukazuje veriteľ vyhlásením.
2. Veriteľ preukáže formou vyhlásenia a poskytovateľ pomoci preverí skutočnosť, že veriteľ nepatrí do skupiny
podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik. Ak veriteľ patrí do skupiny podnikov, predloží údaje o prijatej
pomoci de minimis za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jediný podnik. O skutočnostiach podľa
tohto odseku vedie poskytovateľ pomoci záznamy.
3. Daň z pridanej hodnoty, ku ktorej daňový nedoplatok prislúcha, bola uhradená najneskôr do 31. marca 2016,
- Identifikácia pohľadávky a veriteľa musí byť zhodná s identifikáciou súdom potvrdeného reštrukturalizačného
plánu. Stanovené podmienky musia byť splnené kumulatívne.
4. Veriteľ predloží vyhlásenie s prehľadom a úplnými informáciami o akejkoľvek inej pomoci de minimis prijatej na
základe nariadenia 1407/2013 alebo na základe iných predpisov EÚ o pomoci de minimis prijatej počas
predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka, a to aj od iných poskytovateľov
alebo v rámci iných schém pomoci de minimis (ďalej len „vyhlásenie“ - príloha č. 1),
5. Pomoc podľa tejto schémy sa môže poskytnúť, len ak budú splnené všetky podmienky podľa tejto schémy.

L. KUMULÁCIA POMOCI
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1. Pomoc de minimis sa môže kumulovať s pomocou de minimis poskytnutou v súlade s nariadením Komisie
(EÚ) č. 360/20126 až do výšky stropu stanoveného v uvedenom nariadení. Môže byť kumulovaná s pomocou de
minimis poskytnutou v súlade s inými predpismi o pomoci de minimis až do výšky príslušného stropu
stanoveného v článku J. tejto schémy.
2. Pomoc de minimis sa nekumuluje so štátnou pomocou vo vzťahu k rovnakým čiastočne alebo úplne sa
prekrývajúcim oprávneným výdavkom alebo štátnou pomocou na to isté opatrenie rizikového financovania, ak by
takáto kumulácia presahovala najvyššiu príslušnú intenzitu pomoci alebo výšku pomoci stanovenú v závislosti od
osobitných okolností jednotlivých prípadov v nariadení alebo rozhodnutí o skupinovej výnimke prijatých Komisiou.
Pomoc de minimis, ktorá sa neposkytuje na konkrétne oprávnené výdavky, ani sa k nim nedá priradiť, možno
kumulovať s inou štátnou pomocou poskytnutou na základe nariadenia o skupinovej výnimke alebo rozhodnutia
prijatých Komisiou.
3. Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu pomoci.
M. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI
Poskytovanie pomoci sa viaže na zánik daňového nedoplatku, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca
k dani z pridanej hodnoty, ktorá bola uložená veriteľovi pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom konaní
vedenom voči veriteľovmu dlžníkovi.
Príjemca pomoci na základe výzvy poskytovateľa pomoci predkladá poskytovateľovi pomoci vyhlásenia podľa
článku K. ods. 1 a 2 schémy a vyhlásenie s prehľadom a úplnými informáciami o akejkoľvek inej pomoci de
minimis podľa článku K. ods. 3 tejto schémy.
Poskytovateľ pomoci posúdi doručené vyhlásenia a splnenie všetkých podmienok podľa tejto schémy a odpíše
daňový nedoplatok. Odpísaniu daňového nedoplatku vždy predchádza kladné posúdenie doručených vyhlásení.
Základom kladného posúdenia je skutočnosť, že boli splnené všetky podmienky pre získanie pomoci de minimis
podľa tejto schémy.
V prípade, ak nie sú splnené podmienky na poskytnutie pomoci v súlade s touto schémou, poskytovateľ pomoci
daňový nedoplatok neodpíše. Ak sú splnené podmienky na poskytnutie pomoci, v súlade s touto schémou
poskytovateľ pomoci odpíše daňový nedoplatok do výšky príslušného stropu stanoveného v článku J. schémy.
Následne poskytovateľ pomoci vydá oznámenie o poskytnutí pomoci, ktorým písomne informuje príjemcu pomoci
o tom, že mu bola poskytnutá pomoc podľa tejto schémy.
Za dátum poskytnutia pomoci podľa tejto schémy sa bude považovať deň vydania oznámenia o poskytnutí
pomoci.
N. ROZPOČET
Predpokladaná výška pomoci, ktorá bude poskytnutá v rámci tejto schémy, bude predstavovať v roku 2016 cca 2
milióny EUR.
O. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE
Poskytovateľ pomoci po nadobudnutí účinnosti schémy:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114,
26.4.2012, s.8).
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zabezpečí zverejnenie a dostupnosť schémy v úplnom znení na webovom sídle poskytovateľa pomoci
minimálne počas obdobia účinnosti schémy,



písomne informuje príjemcu pomoci o poskytnutí pomoci podľa tejto schémy, o predpokladanej výške
pomoci definovanej touto schémou, vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu a o tom, že ide o pomoc
de minimis, pričom výslovne uvedie odkaz na nariadenie 1407/2013, jeho názov a údaje o jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,



kontroluje (prostredníctvom overenia) dodržiavanie podmienok stanovených pre poskytnutie pomoci de
minimis a poskytne pomoc podľa tejto schémy až po tom, ako si overí aj v centrálnom registri podľa § 13
ods. 3 zákona o štátnej pomoci, že celkový objem pomoci de minimis pridelený veriteľovi pred
poskytnutím pomoci vo forme zaniknutého/odpísaného daňového nedoplatku spolu s doteraz
poskytnutou pomocou de minimis neprekročí celkovú výšku pomoci stanovenú v článku J. tejto schémy
počas obdobia, ktoré pokrýva príslušný fiškálny rok, ako aj predchádzajúce dva fiškálne roky, a že sa
dodržiavajú kumulačné pravidlá podľa článku L. tejto schémy,



vedie samostatnú evidenciu zaniknutého/odpísaného daňového nedoplatku podľa schémy,



archivuje všetky doklady týkajúce sa každej individuálnej pomoci počas 10 fiškálnych rokov od dátumu
jej poskytnutia a záznamy, týkajúce sa schémy počas 10 fiškálnych rokov od dátumu, kedy bola
poskytnutá posledná individuálna pomoc v rámci schémy.



zaznamenáva do centrálneho registra údaje o poskytnutej pomoci a údaje o príjemcovi pomoci
prostredníctvom elektronického formulára v rozsahu a štruktúre podľa § 13 zákona o štátnej pomoci,
a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa poskytnutia pomoci podľa tejto schémy.

P. KONTROLA A AUDIT
Vykonávanie finančnej kontroly a vnútorného auditu pomoci vychádza z legislatívy SR, zákona o finančnej
kontrole.
Subjektmi zapojenými do finančnej kontroly a vnútorného auditu sú:
- Útvar kontroly Ministerstva financií SR;
- Najvyšší kontrolný úrad SR;
- Úrad vládneho auditu;
- Útvar vnútorného auditu Ministerstva financií SR.
Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci je podľa § 14 ods. 2 zákona o štátnej pomoci oprávnený
vykonať u poskytovateľa pomoci kontrolu poskytnutia pomoci poskytovanej podľa tejto schémy. Na tento účel je
koordinátor pomoci oprávnený overiť si potrebné skutočnosti aj u príjemcu pomoci. Príjemca pomoci je povinný
umožniť koordinátorovi pomoci vykonať takúto kontrolu.
Príjemca pomoci umožní povereným zamestnancom poskytovateľa pomoci nahliadnuť do svojich účtovných
výkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly.
Pri kontrole poskytnutej pomoci podľa tejto schémy je príjemca podľa § 14 ods. 1 zákona o štátnej pomoci
povinný preukázať poskytovateľovi pomoci použitie prostriedkov pomoci a oprávnenosť vynaložených výdavkov
a umožniť poskytovateľovi pomoci vykonanie kontroly použitia prostriedkov pomoci, oprávnenosti vynaložených
výdavkov, dodržania podmienok poskytnutia pomoci.
Príjemca pomoci vytvorí povereným zamestnancom poskytovateľa pomoci vykonávajúcim kontrolu primerané
podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytne im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané
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informácie a listiny týkajúce sa najmä oprávnenosti vynaložených výdavkov a dodržiavania podmienok
poskytnutia pomoci podľa tejto schémy.
Q. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY
Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. Poskytovateľ pomoci
zabezpečí uverejnenie schémy v Obchodnom vestníku a do 10 pracovných dní od jej uverejnenia v Obchodnom
vestníku poskytovateľ pomoci zabezpečí uverejnenie schémy aj na svojom webovom sídle.
Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov ku schéme. Platnosť a účinnosť každého
dodatku nastáva dňom uverejnenia schémy v znení dodatku v Obchodnom vestníku.
Zmeny v európskej legislatíve, uvedenej v článku „B. Právny základ“ tejto schémy alebo v akejkoľvek legislatíve
súvisiacej s európskou legislatívou uvedenou v článku „B. Právny základ“ tejto schémy, musia byť premietnuté do
schémy najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.
Platnosť schémy končí 30.9.2017. Do tohto termínu musí príjemca pomoci nadobudnúť aj právny nárok na
poskytnutie pomoci.
R. PRÍLOHY
Neoddeliteľnou súčasťou schémy je nasledujúca príloha:
Príloha č. 1. Prehľad o prijatej pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky
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Príloha číslo 1: Prehľad o prijatej pomoci de minimis za posledné 3 fiškálne roky:

PREHĽAD
o poskytnutej minimálnej pomoci podľa nariadení o uplatňovaní
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis7
Daňový subjekt: ................................................................
Odvetvie, v ktorom príjemca podniká (SK NACE Rev. 2) – uviesť činnosť, z ktorej dosahoval rozhodujúci obrat
počas aktuálneho fiškálneho roka, ako aj počas dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov
...............................................................
Právny predchodca: ..................................................................... do roku: ...........................

Časť 1

Daňový
subjekt

7

Dátum
Účel/názov
poskytnutia
pomoci
pomoci

Právny predpis
EÚ, na základe
ktorého bola
pomoc
poskytnutá6 (napr.
nariadenie EK č.
1407/2013)

Poskytovateľ

Výška poskytnutej minimálnej pomoci
(v eurách)

2014

2015

2016

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na pomoc de minimis, Ú. v. L 352, 24.12.2013, str. 1, Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore
poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013), nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L
190, 28.6.2014), nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho
záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, s.8).
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Časť 2

Informácia o prijatej pomoci za všetky subjekty, ktoré so žiadateľom tvoria jediný podnik podľa čl. 2 ods.
2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej len „nariadenie Komisie č. 1407/2013“), nariadenia
Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (ďalej len „nariadenie Komisie č. 1408/2013“), resp.
nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (ďalej len „nariadenie Komisie č.
717/2014).

□ Čestne vyhlasujem, že
□

nepatrím do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik.

Patrím do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik a doplňujem informácie o prijatej pomoci

za všetky subjekty, ktoré tvoria jediný podnik:

Daňový
subjekt

Dátum
Účel/názov
poskytnutia
pomoci
pomoci

Právny predpis
EÚ, na základe
Výška poskytnutej minimálnej pomoci
ktorého bola
(v eurách)
pomoc poskytnutá
(napr. nariadenie
EK č. 1407/2013)

Poskytovateľ

2014

Časť 3
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2015

2016

Daňový subjekt vyplní nasledovnú tabuľku:
- ak pôsobí v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Komisie č. 1407/2013 a zároveň vykonáva činnosti,
ktoré sú z rozsahu tohto nariadenia vylúčené,*
- ak pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň vykonáva iné činnosti, na ktoré sa vzťahuje
nariadenie Komisie č. 1407/2013,
- ak pôsobí v sektore rybolovu a akvakultúry a zároveň vykonáva iné činnosti, na ktoré sa vzťahuje nariadenie
Komisie č. 1407/2013,
- ak pôsobí v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov a zároveň v sektore rybolovu a akvakultúry;
- ak vykonáva cestnú nákladnú dopravu:
Percentuálne vyčíslenie obratu (za
prebiehajúci rok a predchádzajúce 2 fiškálne
roky spolu)

Rozpis činností, ktoré vykonáva daňový subjekt

Činnosti v oblasti rybolovu a akvakultúry
Poľnohospodárska prvovýroba
Spracovanie a marketing poľnohospodárskych výrobkov (ak je
výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto
výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených
na trhu príslušnými podnikmi; ak je pomoc podmienená tým, že
bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom)
Cestná nákladná doprava

V prípade, ak daňový subjekt nepôsobí vo vyššie uvedených sektoroch alebo nevykonáva vyššie uvedené
činnosti, uvedie túto skutočnosť v príslušnom riadku/riadkoch tabuľky (napr. „bezpredmetné“, „0“, „neuplatňuje
sa“).
____________________________________________
* Podľa nariadenia Komisie č. 1407/2013, ak podnik pôsobí v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a zároveň
pôsobí v nasledovných sektoroch, je potrebné špecifikovať rozsah vykonávaných činností:
a)

b)
c)

pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie EP a Rady
(EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa
menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L
354, 28.12.2013, s. 1).
pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;
pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v
týchto prípadoch:
i)
ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od
prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými podnikmi;
ii)
ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom

Časť 4
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Čestne vyhlasujem, že voči mne8 nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia
Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

Vyhlasujem, že okrem uvedenej pomoci mi nebola poskytnutá žiadna iná minimálna pomoc, a to ani
priamou, ani nepriamou formou.

V ................................ dňa .........................

.........................................................
vlastnoručný podpis, pečiatka

Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, hospodárske a organizačné prepojenie,
možno na účely uplatnenia tejto schémy pokladať za subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku. Táto hospodárska
jednotka sa potom pokladá za relevantný podnik, teda príjemcu pomoci.
8

12

