
 
 

Dňa 17. mája 2017 Európska komisia schválila pozmeňujúce nariadenie k všeobecnému nariadeniu 
o skupinových výnimkách č. 651/2014 (ďalej „Nariadenie“), ktoré má priamy vplyv na čerpanie daňovej 
úľavy podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o dani z príjmov“).  
 
Z pôvodného znenia článku 7, ods. 3 a 4 Nariadenia vyplývala pre prijímateľa štátnej pomoci 
povinnosť  počas jej čerpania sledovať čerpanie daňovej úľavy nielen v nominálnej hodnote, ale aj 
v diskontovanej hodnote prepočítanej diskontnou sadzbou platnou v čase uplatnenia daňovej úľavy.  
 
Podľa pozmeňujúceho Nariadenia sa ruší povinná diskontácia tranží štátnej pomoci v jednotlivých 
rokoch pri čerpaní daňovej úľavy tak, ako tomu bolo doteraz. Štátna pomoc splatná v budúcnosti 
vrátane pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa bude diskontovať na jej hodnotu v čase jej 
poskytnutia. 
 
V zmysle článku 58 (prechodné ustanovenie) sa toto Nariadenie uplatní na štátnu pomoc poskytnutú aj 
pred nadobudnutím účinnosti príslušných ustanovení, ak táto štátna pomoc splní všetky podmienky 
stanovené v Nariadení (s výnimkou článku 9 Uverejňovanie a informácie). 
 
Nariadenie bolo v Úradnom vestníku EÚ (článok 3 Nariadenia) zverejnené dňa 20.6.2017 a nadobúda 
účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení.  
 
Link na pozmeňujúce nariadenie: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1084&from=SK 
 
V súlade so stanoviskom Ministerstva financií SR v zmysle § 30a zákona o dani z príjmov daňovník má 
nárok dodatočne si uplatniť daňovú úľavu podľa § 30a zákona o dani z príjmov prostredníctvom 
dodatočného daňového priznania v prípade, ak si v (riadnom) daňovom priznaní alebo opravnom 
daňovom priznaní za to isté zdaňovacie obdobie neuplatnil žiadnu, resp. nižšiu daňovú úľavu, než 
na akú mal nárok, a to za predpokladu splnenia ustanovených podmienok.  
 
Dodatočné uplatnenie daňovej úľavy podaním dodatočného daňového priznania je možné, ak: 

 daňovník splnil podmienky ustanovené v § 30a ods. 3 zákona o dani z príjmov, 
 daňovník v podanom dodatočnom daňovom priznaní oproti riadnemu, resp. opravnému 

daňovému priznaniu, nezvýšil základ dane,  
 z daňovej povinnosti, ktorá by vyplynula z riadneho, resp. opravného daňového priznania, len 

dodatočne odpočítava úľavu na dani, na ktorú mu vznikol nárok a  
 dôvodom pre podanie dodatočného daňového priznania nebolo porušenie podmienok v zmysle 

§ 30a ods. 8 a 9 zákona o dani z príjmov. 
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