
Financovanie inovácií na Slovensku
Superodpočet na výskum a vývoj

Ušetrite vďaka inováciám
Superodpočet na výskum a vývoj vám môže pomôcť ušetriť zaujímavé čiastky na dani z príjmu a rozširovať 
inovačný potenciál a konkurencieschopnosť vašej spoločnosti. 

Tak ako každá spoločnosť v neľahkom ekonomickom a konkurenčnom prostredí, tak iste aj tá vaša hľadá 
riešenie, ako byť o krok vpred pred konkurenciou, ďalej rásť a investovať do nových projektov a inovácií. 
Z akých zdrojov ale pokryť súvisiace náklady, akými sú mzdy a investície do zariadení alebo materiálu? 

Od roku 2015 majú slovenské podniky k dispozícii veľmi efektívny nástroj financovania inovácií, tzv. superodpočet 
na výskum a vývoj, upravený zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Podniky tak môžu uplatniť odpočet  
od základu dane z príjmov vo výške 25 % nákladov vynaložených pri realizácii projektov výskumu
a vývoja.

Podniku tak vznikne z každých 100 000 € investovaných nákladov do výskumu a vývoja úspora 5 250 €.

Po navýšení odpočtu z 25% na 100%, ktoré je plánované od roku 2018, vznikne spoločnosti úspora 21 000 € 
z každých 100 000 € investovaných do vývojových projektov.

Zaujíma vás, či môže tiež vaša spoločnosť túto zaujímavú možnosť využiť?

Vďaka svojej dlhoročnej medzinárodnej skúsenosti vám technickí experti Ayming pomôžu efektívne  
a s minimálnym zaťažením vašich tímov vybrať vhodné projekty výskumu a vývoja, vypočítať na ne vynaložené 
ročné výdavky a spracovať potrebnú dokumentáciu.

Superodpočet na výskum a vývoj vám môže pomôcť ušetriť zaujímavé čiastky 
na dani z príjmu a rozširovať inovačný potenciál a konkurencieschopnosť vašej 
spoločnosti



Mnohé spoločnosti sa mylne domnievajú, že sa ich superodpočet netýka
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Uplatniteľné aktivity:
Projekty produktové, technologické, 
procesné, ekologické, v oblastiach 
priemyslu i služieb

Nové, inovatívne, vylepšené produkty,
technológie, materiály, procesy alebo 
metódy

Neštandardné a atypické zákazky

Zefektívňovanie výroby

  

Uplatniteľné náklady:
Mzdy a povinné zákonné odvody

Materiál

Náklady na energie a telekomunikácie

Odpisy

Certifikácie a patenty

Služby a nehmotné výsledky výskumu
a vývoja obstarané od VŠ a VVO 
 

Hlavné výhody superodpočtu:
Odpočítateľné výdavky nemajú  
zákonom stanovenú maximálnu  
hornú hranicu

Je možné odpočítať široké spektrum 
interných nákladov

Spoločnosti v strate si môžu odpočet
preniesť do nasledujúcich štyroch  
rokov

Odmenou Ayming je iba podiel z vašej úspory

Vyjadrenie našich klientov:

Technická etapa
Identifikácia projektov výskumu a vývoja

Finančná etapa
Identifikácia výdavkov na projekty výskumu a vývoja

Dokumentácia
Spracovanie kompletnej dokumentácie

Podpora
Odborná technická podpora v prípade potreby

1

2

3

4

Citeľný prvok 
novátorstva

Prekonanie technickej 
alebo vývojovej neurčitosti 

Uplatniteľný 
projekt

Systematický 
prístup

„Rád by som sa veľmi pekne poďakoval za všetko, čo ľudia 
zo spol. Ayming urobili pre našu spoločnosť. Pri nadväzovaní 
spolupráce s novou poradenskou spoločnosťou sme pomerne 
opatrní. Voľba spol. Ayming bola však dobrý krok a spoluprácu 
sme bohato zúročili nie len v samotnom daňovom priznaní, ale 
predovšetkým počas procesu prípravy superodpočtu. Časový 
rámec projektu nebol jednoduchý a aj preto si veľmi vážim 
nasadenie senior konzultanta, ktorý sa veľmi rýchlo zorientoval 
v danej problematike a priniesol nám mnohé cenné rady  
do samotného procesu.“

Ing. Marcel Filípek,
konateľ spoločnosti Bel Power Solutions

„Pri príprave superodpočtu na výskum a vývoj sme 
spolupracovali so spoločnosťou Ayming. S priebehom 
spolupráce sme boli spokojní, ocenili sme predovšetkým 
profesionálny prístup a odbornosť konzultantov spol. Ayming 
a kvalitné záverečné výstupy. Spolupráca so spol. Ayming 
bola efektívna a splnila naše očakávania, a preto môžeme 
spoluprácu so spol. Ayming odporučiť aj ďalším firmám.“

Ing. Daniel Rexa
vrchný ekonomický riaditeľ spoločnosti
Hornonitrianske bane Prievidza

Metodológia Ayming:


