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Definície
VÝSKUM A VÝVOJ

• Výskum: pôvodné a plánované zisťovanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo 
technické poznatky. Ide najmä o činnosti zamerané na získanie nových poznatkov, skúmanie, 
zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov, hľadanie 
alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb, formulácia, dizajn, 
hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, 
výrobkov, procesov, systémov alebo služieb (§ 37 ods. 5 postupov účtovania)

• Vývoj: aplikácia zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo 
významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred 
začatím ich sériovej výroby alebo používania, dizajn, zhotovenie a testovanie prototypov a modelov, 
zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie, zhotovenie a činnosť 
skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby, zhotovenie a 
prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, 
systémy alebo služby (§ 37 ods. 2 postupov účtovania). 
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VÝSKUM A VÝVOJ

• Základným kritériom pre odlíšenie výskumu a vývoja od ostatných (príbuzných) činností je:

• prítomnosť oceniteľného prvku novosti,
• výskumná a technická istota.
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OECD Frascati Manuál
VÝSKUM A VÝVOJ

• Celosvetovo uznávaný štandard pre štúdie v oblasti a výskumu a vývoja

• Podľa OECD Frascati manuálu na to, aby činnosť bola posúdená ako výskum a vývoj, musí súčasne 
splniť päť kľúčových kritérií:

1. obsahovať prvok novosti – zameranie na získanie nových poznatkov,
2. byť kreatívna/tvorivá – jej základom musia byť pôvodné (originálne), koncepty a hypotézy,
3. obsahovať prvok neistoty – neistota ohľadom konečných výsledkov,
4. byť systematická – plánovaná na základe rozpočtu a
5. byť prevoditeľná a/alebo reprodukovateľná – zameraná na vytvorenie výsledkov, ktoré by mohli byť
voľne prevoditeľné alebo obchodovateľné na trhu.

• Cieľom výskumu a vývoja sú vždy nové poznatky založené na pôvodných (originálnych) 
koncepciách (a ich interpretácii) alebo hypotézach.
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Úvod
PATENT BOX 

• forma daňového zvýhodnenia uplatňujúca od 1.1.2018 (prvýkrát bolo možné uplatniť za 
zdaňovacie obdobie, ktoré sa začínalo najskôr 01.01.2018

• § 13a + § 13b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZDP“)

• Slúži na podporu už vyvinutých riešení 

• Základnou podmienkou pre uplatnenie patent boxu je, že predmety duševného vlastníctva musia 
byť výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom
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Osoby uplatňujúce patent box
PATENT BOX

• Iba právnické osoby
• právnické osoby so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území Slovenskej republiky (miestom skutočného 

vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov 
právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri) – napr. sro-čka so sídlom v 
Bratislave,

• zahraničné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej 
prevádzkarne, ak je patent, úžitkový vzor, či počítačový program (softvér) funkčne spojený s touto stálou 
prevádzkarňou

• Fyzické osoby nemôžu uplatniť patent box

• Všeobecne: daňové subjekty, ktoré samy vykonávajú výskum a vývoj predmetov práv duševného 
vlastníctva, resp. tie daňové subjekty, ktoré vyvinuli nehmotný majetok
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01 02
03 04

PATENT BOX
2 formy úľav

§ 13a ZDP § 13b ZDP
oslobodenie časti príjmov 
(výnosov) plynúcich z odplát za 
poskytnutie práva na použitie 
alebo za použitie vynálezu 
chráneného patentu alebo 
úžitkového vzoru a softvéru

oslobodenie časti príjmov 
(výnosov) z predaja výrobkov, 
pri ktorých výrobe sa úplne 
alebo sčasti využil patent alebo 
úžitkový vzor
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PATENT BOX 
§ 13a ods. 1, 3 ZDP
• Oslobodenie príjmov (výnosov) daňovníka z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za 

použitie:
• vynálezu chráneného patentom alebo ktorý je predmetom patentovej prihlášky,
• technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru,
• softvéru, ktorý je výsledkom vývoja a podlieha autorskému právu

• Oslobodenie 50 % príjmov (výnosov) z týchto odplát -> faktické zníženie miery zdanenia z 21 
% na 10,5 %

• Podmienkou je, že musí ísť o výsledky vlastného vývoja

• Uplatnenie počas obdobia daňového odpisovania aktivovaných nákladov na vývoj vynálezu 
chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo softvéru, 
počas ktorej sú odpisy zahrňované do daňových výdavkov

• Po úplnom odpísaní nehmotného majetku do daňových výdavkov, v prípade, že 
daňovníkovi budú naďalej plynúť príjmy spojené s týmto nehmotným majetkom, 
budú tieto príjmy zdaňované v plnej výške
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§ 13a ods. 4 ZDP – krátenie nároku na oslobodenie 
PATENT BOX

• Ak súčasťou celkových nákladov na vývoj (náklady na vývoj do momentu aktivácie + aktivované 
náklady na vývoj) patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru sú aj náklady na nehmotné výsledky 
výskumu a vývoja obstarané od iných osôb (tzv. outsourcing vývojových aktivít alebo kooperácia pri 
vývoji), nárok na oslobodenie sa kráti,

• Oslobodenie v takom prípade možno uplatniť len na časť príjmu, ktorá sa zistí ako násobok príjmov 
z licencií a koeficientu (k), kde

• k = (celkové náklady na vývoj – náklady na nakúpené nehmotné výsledky) / celkové náklady na 
vývoj,

• Oslobodenie je možné uplatňovať tým vo vyššej miere, čím vyššie boli vývojové aktivity vykonávané 
samotným daňovníkom; alebo inak povedané, oslobodenie nebude možné uplatňovať na tú časť 
príjmu, ktorá prináleží k nakúpeným nákladom na vývoj
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§ 13a ods. 5, 9 a 10 ZDP
PATENT BOX

• Prípady, kedy nárok na oslobodenie zaniká – napr. pri zrušení daňovníka bez likvidácie, kedy 
právny nástupca (zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev) 
nemôže pokračovať v uplatňovaní oslobodenia, alebo pri nepeňažnom vklade, ktorého predmetom je 
patent, úžitkový vzor alebo softvér, keď prijímateľ tohto typu nepeňažného vkladu nemôže pokračovať 
v uplatňovaní oslobodenie,

• Zámerom tohto obmedzenia je obmedziť uplatňovanie oslobodenia len na toho daňovníka, ktorý 
skutočne vykonal vývojové aktivity, ktorých výsledkom je práve patent, úžitkový vzor alebo softvér,

• Nárok na oslobodenie zaniká v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom bol:
• patent zrušený, odňatý, prepísaný na iného majiteľa alebo v prípade zamietnutia patentovej prihlášky,
• úžitkový vzor vymazaný, prepísaný na iného majiteľa alebo v prípade zamietnutia prihlášky úžitkového vzoru

Povinnosť podať dodatočné DP za všetky zdaňovacie obdobia uplatnenia patent boxu
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§ 13a ods. 6 ZDP
PATENT BOX

• Finančné riaditeľstvo zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových subjektov, ktorí si 
uplatnili oslobodenie podľa § 13a ZDP. Zverejňuje:

• obchodné meno daňového subjektu, jeho sídlo,
• DIČ,
• výšku oslobodenia a za aké zdaňovacie obdobie si uplatňuje toto oslobodenie,
• číslo patentu, úžitkového vzoru alebo názov softvéru.

• Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13a ods.6 ZDP

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_1b201b31-b24d-4279-95e9-aa7900c04c63
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§ 13a ods. 7, 8 ZDP – povinnosť viesť evidenciu
PATENT BOX

• ZDP nestanovuje presnú formu evidencie, vymedzuje len jej rozsah

• Presne definuje, o čom daňovník musí viesť evidenciu, t. j.:

• o nákladoch v druhovom členení, o aktivovaných nákladoch v druhovom členení na vývoj vynálezu chráneného 
patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér),

• o nákladoch v druhovom členení na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, ktoré boli 
vynaložené v súvislosti s vývojom vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým 
vzorom alebo počítačového programu (softvér).

• Povinnosť predložiť evidenciu správcovi dane do 8 dní odo dňa doručenia výzvy
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§ 13a ods. 11 ZDP
PATENT BOX

• Daňovník, ktorému plynú príjmy z licencií a nemá tieto nehmotné aktíva aktivované v nehmotnom 
majetku, má právo si dodatočne uplatniť toto oslobodenie, ak podmienku aktivácie splní neskôr

• v takom prípade prichádza tiež ku kráteniu príjmov, na ktoré následne možno oslobodenie uplatniť,

• oslobodenie bude možné uplatniť len na časť príjmu, ktorá sa zistí ako násobok príjmu z licencií 
a koeficientu (k), kde:

k = dodatočne aktivované nákladov na vývoj / (náklady na vývoj vynaložené najviac za päť zdaňovacích 
období predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu dodatočnej aktivácie + dodatočne aktivované náklady na 
vývoj
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§ 13a ods. 11 ZDP
PATENT BOX

• Ak sa na vývoji vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom 
alebo počítačového programu spolupodieľali viacerí daňovníci, tak oslobodenie od dane si môže 
uplatniť v pomernej časti, t. j. v pomere, v akom sa podieľali na výskume a vývoji

Príklad
y
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Príklad č. 1 – softvér a autorskoprávna ochrana 
PATENT BOX

Spoločnosť ALFA vyvíja softvér a spĺňa základné podmienky upravené v § 13a zákona o dani z príjmov. 
Znamená vývoj softvéru súčasne aj vznik autorských práv podľa Autorského zákona? Môže spoločnosť 
ALFA automaticky uplatniť oslobodenie od dane, t. j. výhody vyplývajúce z režimu Patent Box? 
Riešenie:
1. Softvér musí podliehať autorskému právu -> to závisí od podstaty, povahy a účelu konkrétneho 
počítačového programu (vhodné je sa poradiť s advokátom)
2. Softvér musí byť výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, t. j. výskumu a vývoja

Uplatnenie oslobodenia od dane – režim Patent 
Boxu
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Príklad č. 2 – obstaranie softvéru od inej osoby 
PATENT BOX

Spoločnosť BETA uzatvorila zmluvu o dielo so spoločnosťou GAMA, ktorej predmetom bolo vytvorenie 
softvéru. Spoločnosť GAMA ako externý dodávateľ dodá softvér pre spoločnosť BETA, pričom 
majetkové práva k softvéru bude mať spoločnosť BETA. Kvalifikuje sa spoločnosť BETA na uplatnenie 
oslobodenia od dane v rámci režimu Patent Box podľa § 13a ZDP?
Riešenie:
• podmienkou uplatnenia zvýhodneného daňového režimu je výskum a vývoj uskutočnený priamo 

dotknutým daňovým subjektom
• obstaranie celého softvéru prostredníctvom zmluvy o dielo od externého dodávateľa -> softvér nie je 

výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom -> neuplatní sa oslobodenie podľa § 13a 
ZDP

• Ale ak ide o obstaranie časti počítačového programu od externého dodávateľa na základe zmluvy o 
dielo, daňovník je povinný postupovať podľa § 13a ods. 4 ZDP (viď slajd č.12)
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Príklad č. 3 – zahraničné transakcie
PATENT BOX

Spoločnosť DELTA vykonáva výskum a vývoj nehmotného majetku – softvéru, z čoho jej plynú výnosy 
od zahraničných obchodných spoločností. Ako sa v takom prípade uplatnia pravidlá režimu Patent Box 
obsiahnuté v zákone o dani z príjmov? 
Riešenie:
• Je potrebné uplatniť:

• ZDP
• zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
• zahraničné vnútroštátne predpisy

• predmetné príjmy plynúce z cezhraničných transakcií nemôžu byť od dane plne oslobodené , t. j. bez prípadného 
zdanenia v zahraničí

• Je potrebné vyhodnotiť vzájomnú interakciu medzi vnútroštátnymi daňovými predpismi a pravidlami pre rozhraničenie 
príjmov medzi jednotlivé daňové jurisdikcie, tak ako sú obsiahnuté v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia

• V konečnom dôsledku FR SR v súvislosti s cezhraničnými transakciami uvádza, že v prípade cezhraničných 
transakcií nie je možné aplikovať § 13a ZDP ani § 13b ZDP
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Príklad č. 4
PATENT BOX § 13a ZDP

Spoločnosť v rámci vlastného výskumu a vývoja vykonávaného výlučne vlastnými zamestnancami 
vyvinula technické riešenie, ktoré si dala registrovať úžitkovým vzorom (ÚV). Tento nehmotný majetok je 
aktivovaný v majetku v hodnote 20 000 € v januári 2021. Spoločnosť ho bude odpisovať počas 5 rokov 
rovnomerne, teda v rokoch 2021 až 2025 vo výške 4 000 € ročne. Spoločnosť využila možnosť, ktorú 
obsahuje zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a udelila inej spoločnosti oprávnenie na využívanie UV formou licenčnej zmluvy na obdobie 
rokov 2021 až 2025. Výnosy z odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie tohto ÚV boli za 
rok 2021 dosiahnuté vo výške 60 000 €. Má spoločnosť nárok na uplatnenie oslobodenia podľa § 13a 
ZDP?
Riešenie:
• ÚV je výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného samotnou spoločnosťou
• Ide o registrovaný ÚV
• ÚV je aktivovaný v majetku spoločnosti a je odpisovaný
• Je možné uplatňovať oslobodenie počas období uplatňovania odpisov z ÚV do daňových výdavkov
• V zdaňovacom období 2021, spoločnosť dosiahne výnosy z odplát za poskytnutie práva na použitie 

alebo za použitie ÚV vo výške 60 000 €, výška oslobodenia bude 50 % z 60 000 €, t. j. spoločnosť vo 
svojom daňovom priznaní zníži výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane o 30 000 €
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Príklad č. 4 - pokračovanie
PATENT BOX § 13a ZDP

• Zároveň je spoločnosť povinná aplikovať § 17 ods. 42 ZDP a znížiť v rovnakom pomere oslobodenia 
výnosov aj svoje daňové výdavky vzťahujúce sa k týmto oslobodeným príjmom

Zníženie VH za rok 2021 Zvýšenie VH za rok 2021
- 30 000 € + 2 000 €

50 % z 4 000 €, t. j. 50 % z účtovného a 
daňového odpisu ÚV (pri DNM UO=DO) 

• Ak by s oslobodenými príjmami súviseli aj iné typy výdavkov, povinnosť úpravy základu dane 
podľa § 17 ods. 42 ZDP by sa vzťahovala aj na tieto iné výdavky

Výsledný vplyv na ZD = - 28 000 € (-30 000 + 2 000) => úspora na dani 5 880 € (21% z 28 
000)
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01 02
03 04

PATENT BOX
2 formy úľav

§ 13a ZDP § 13b ZDP
oslobodenie časti príjmov 
(výnosov) plynúcich z odplát za 
poskytnutie práva na použitie 
alebo za použitie vynálezu 
chráneného patentu alebo 
úžitkového vzoru a softvéru

oslobodenie časti príjmov 
(výnosov) z predaja výrobkov, 
pri ktorých výrobe sa úplne 
alebo sčasti využil patent alebo 
úžitkový vzor
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PATENT BOX
§ 13b ods. 1, 3 ZDP

• Oslobodenie príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo 
čiastočne využili presne vymedzené druhy nehmotných aktív:

• vynálezu chráneného registrovaným patentom (vrátane prihlášky) alebo,
• technické riešenie chránené registrovaným úžitkovým vzorom (vrátane prihlášky)

• Ide o výrobky, ktoré daňovník:
• obstaral nákupom od iných osôb, pričom daňovník umožnil pri ich výrobe využívať patent alebo 

úžitkový vzor,
• vytvoril vlastnou činnosťou

• Uplatnenie počas obdobia daňového odpisovania aktivovaných nákladov na vývoj 
vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom 
alebo softvéru, počas ktorého sú odpisy zahrňované do daňových výdavkov
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§ 13b ods. 4 ZDP
PATENT BOX

• Oslobodenie vo výške 50 % z časti príjmov (výnosov), ktorá sa zistí ako:

Predajná cena výrobku
mínus skutočné priame náklady
mínus skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy a odbytu vrátane k nim prislúchajúcich réžií
mínus ziskové marže, ktoré by dodávateľ uplatnil vo vzťahu k nezávislým osobám 
= časť skutočnej predajnej ceny výrobky, na ktorú možno uplatniť oslobodenie vo výške 50 %

• Funkciami odbytu sa okrem činností predaja rozumejú aj činnosti propagácie, sprostredkovania predaja a marketingu 
predávaných výrobkov

• Súčasťou ziskovej marže spojenej s funkciou odbytu je aj zisková marža spojená s obchodným menom daňovníka, s 
ochrannou známkou alebo inými nehmotnými aktívami spojenými s týmito funkciami odbytu

• Predajnú cenu výrobku je potrebné očistiť na účely zistenia výšky výnosu, na ktorý možno uplatniť oslobodenie, aj 
o túto časť ziskovej prirážky, ktorá je spojená s marketingovými nehmotnými aktívami
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§ 13b ods. 5 ZDP – krátenie nároku na oslobodenie
PATENT BOX

• Ak súčasťou celkových nákladov na vývoj patentu alebo úžitkového vzoru sú aj náklady na nehmotné výsledky 
výskumu a vývoja obstarané od iných osôb, nárok na oslobodenie sa kráti,

• Oslobodenie v takom prípade možno uplatniť len na časť príjmu, ktorá sa zistí ako násobok počtu výrobkov 
a predajnej ceny výrobku po znížení o skutočné priame a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami 
výroby, správy a odbytu vrátane k nich prislúchajúcich režijných nákladov a ziskových marží, ktoré by dodávateľ 
uplatnil vo vzťahu k nezávislým osobám z hľadiska vykonávaných funkcií a trhových podmienok a koeficientu (k), kde

k = (celkové náklady na vývoj – náklady na nakúpené nehmotné výsledky) / celkové náklady na vývoj

• Oslobodenie je možné uplatňovať tým vo vyššej miere, čím vyššie boli vývojové aktivity vykonávané samotným 
daňovníkom; alebo inak povedané, oslobodenie nebude možné uplatňovať na tú časť príjmu, ktorá prináleží 
k nakúpeným nákladom na vývoj
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§ 13b ods. 6, 10 a 11ZDP
PATENT BOX

• Prípady, kedy nárok na oslobodenie zaniká – napr. pri zrušení daňovníka bez likvidácie, kedy 
právny nástupca (zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev) 
nemôže pokračovať v uplatňovaní oslobodenia, alebo pri nepeňažnom vklade, ktorého predmetom je 
patent alebo úžitkový vzor, keď prijímateľ tohto typu nepeňažného vkladu nemôže pokračovať 
v uplatňovaní oslobodenie

• Zámerom tohto obmedzenia je obmedziť uplatňovanie oslobodenie len na toho daňovníka, ktorý 
skutočne vykonal vývojové aktivity, ktorých výsledkom je práve patent alebo úžitkový vzor,

• Nárok na oslobodenie zaniká v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom bol:
• patent zrušený, odňatý, prepísaný na iného majiteľa alebo v prípade zamietnutia patentovej prihlášky,
• úžitkový vzor vymazaný, prepísaný na iného majiteľa alebo v prípade zamietnutia prihlášky úžitkového vzoru

Povinnosť podať dodatočné DP za všetky zdaňovacie obdobia uplatnenia patent boxu
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§ 13b ods. 7 ZDP
PATENT BOX

• Finančné riaditeľstvo zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových subjektov, ktorí si 
uplatnili oslobodenie podľa § 13b ZDP. Zverejňuje:

• obchodné meno daňového subjektu, jeho sídlo,
• DIČ,
• výšku oslobodenia a za aké zdaňovacie obdobie si uplatňuje toto oslobodenie,
• číslo patentu, úžitkového vzoru alebo názov softvéru.

• Zoznam daňových subjektov s oslobodením dane z príjmu podľa §13b ods.7

Za zdaňovacie obdobie 2019 uplatňovalo toto oslobodenie 1 daňový subjekt

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_6bdafd89-46d6-4bc9-bcac-aa7900c08b00
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§ 13b ods. 8, 9 ZDP – povinnosť viesť evidenciu
PATENT BOX

• Povinnosť vedenia evidencie o:
• kalkulácií ceny výrobkov,
• o nákladoch v druhovom členení, o aktivovaných nákladoch v druhovom členení na vývoj vynálezu chráneného 

patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) a ich 
odpisový plán,

• o nákladoch v druhovom členení na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, ktoré boli 
vynaložené v súvislosti s vývojom vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým 
vzorom alebo počítačového programu (softvér),

• počte výrobkov, na ktorých príjmy (výnosy) z predaja je oslobodenie uplatňované,
• technickom riešení s popisom využitia vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného 

úžitkovým vzorom pri výrobe výrobkov

• Povinnosť predložiť evidenciu správcovi dane do 8 dní odo dňa doručenia výzvy



30Let’s talk VGD

§ 13b ods. 12 ZDP
PATENT BOX

• Daňovník, ktorému plynú príjmy z licencií a nemá tieto nehmotné aktíva aktivované v nehmotnom 
majetku, má právo si dodatočne uplatniť toto oslobodenie, ak podmienku aktivácie splní neskôr

• v takom prípade prichádza tiež ku kráteniu príjmov, na ktoré následne možno oslobodenie uplatniť

• oslobodenie bude možné uplatniť len na časť príjmu, ktorá sa zistí ako násobok časti výnosov 
z predaja výrobkov a koeficientu (k), kde:

k = dodatočne aktivované nákladov na vývoj / (náklady na vývoj vynaložené najviac za päť zdaňovacích 
období predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu dodatočnej aktivácie + dodatočne aktivované náklady na 
vývoj
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§ 13b ods. 13 ZDP
PATENT BOX

• Ak sa na vývoji vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom 
alebo počítačového programu spolupodieľali viacerí daňovníci, tak oslobodenie od dane si môže 
uplatniť každý daňovník v pomere, v akom sa podieľali na výskume a vývoji

Príklad
y
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Príklad č. 5
PATENT BOX § 13b ZDP

Spoločnosť v rámci vlastného výskumu a vývoja vykonávaného výlučne vlastnými zamestnancami 
vyvinula technické riešenie, ktoré si dala registrovať úžitkovým vzorom (ÚV). Tento nehmotný majetok 
je aktivovaný v majetku v hodnote 20 000 € v januári 2021. Spoločnosť ho bude odpisovať ÚV počas 5 
rokov rovnomerne, teda v rokoch 2021 až 2025 vo výške 4 000 € ročne. Spoločnosť dosahuje príjmy 
(výnosy) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne využije technické riešenie chránené ÚV, ktoré 
je výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného úplne spoločnosťou. 

Pri tvorbe ceny svojich výrobkov spoločnosť vykalkulovala základnú cenu výrobku na 100 €. 
Spoločnosť za rok 2021 predá 10 000 ks výrobkov.
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Príklad č. 5 - pokračovanie
PATENT BOX § 13b ZDP

Riešenie:

Skutočná kalkulácia predajnej ceny výrobku pred
aplikáciou ÚV vo výrobe
Variabilné náklady 65
Fixné náklady - odpisy 5
Správne náklady a náklady na odbyt 10
Úplné vlastné náklady (ÚVN) výrobku (65+5+10) 80
Zisková prirážka (25 % z ÚVN) 20
Konečná predajná cena výrobku 100

Skutočná kalkulácia predajnej ceny výrobku po
aplikácii ÚV vo výrobe
Variabilné náklady (aplikáciou ÚV nižšie o 5 €) 60
Fixné náklady - odpisy 5
Správne náklady a náklady na odbyt 10
Úplné vlastné náklady (ÚVN) výrobku (60+5+10) 75
Zisková prirážka (33,3 % z ÚVN) 25
Konečná predajná cena výrobku 100

Aplikáciou ÚV došlo k zníženiu variabilných nákladov o 5 €, čím sa uvoľnil pri zachovaní predajnej ceny 100 € 
priestor na zvýšenie ziskovej prirážky na 33,3 % z ÚVN. V súlade s § 13b ods. 4 ZDP je výnos z predaja výrobku 
v časti ziskovej prirážky, ktorá pripadá na funkciu ÚV, vo výške 5 € a toto je tá časť výnosu, na ktorú bude možné 
aplikovať oslobodenie vo výške 50 %. Teda aplikáciou ÚV prišlo k zvýšeniu ziskovej prirážky o 5 € na jeden kus 
výrobku. 

Ak spoločnosť predá 10 000 ks výrobkov, tak nárok na oslobodenie výnosov je vo výške 50 % z 50 000 € = 25 000 
€

Spoločnosť sleduje skutočné kalkulované variabilné 
náklady, fixné náklady v členení na odpisy a náklady na 
odbyt, správu a ziskovú prirážku (zisk) pred aplikáciou ÚV 
vo výrobe nasledovne:

Po aplikácii ÚV vo výrobe príde k zníženiu 
nákladov a preto po aplikácii ÚV bude kalkulácia 
skutočnej predajnej ceny výrobku nasledovná:
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Príklad č. 5 - pokračovanie
PATENT BOX § 13b ZDP

• Zároveň je spoločnosť povinná aplikovať § 17 ods. 42 ZDP a znížiť v rovnakom pomere oslobodenia 
výnosov aj svoje daňové výdavky vzťahujúce sa k týmto oslobodeným príjmom

Zisková prirážka/1 ks výrobku = 5 €  oslobodenie (50 %) = 2,5 €
Predajná cena/ 1 ks výrobku = 100 €
Z celkového príjmu 100 € za 1 ks výrobku je oslobodená časť 2,5 €, t. j. 2.5 %. Znamená to, že je potrebné v rovnakom 
pomere vylúčiť 2,5 % z ÚVN 75 eur, t. j. 1,87 € za 1 ks výrobku. 

• Vidíme, že aplikáciou § 13b ZDP a § 17 ods. 42 ZDP príde k úprave výsledku hospodárenia pri jeho transformácii na 
základ dane v podanom daňovom priznaní za rok 2021 v dvoch smeroch, k zníženiu o 25 000 € v dôsledku aplikácie 
oslobodenia na tú časť ziskovej prirážky, ktorá pripadá na funkciu ÚV vo výrobe a k zvýšeniu o pomernú časť nákladov 
súvisiacich s týmto oslobodeným príjmom. Celková úspora na dani je potom vo výške 1 323 €. 

Počet predaných výrobkov 10 000
Výnosy z predaja výrobkov (100 € x 10 000 ks) 1 000 000
Oslobodená časť výnosov z predaja výrobkov
(50 % x 5 € x 10 000 ks)

25 000

Vylúčenie časti nákladov z daňových výdavkov
(1,87 € x 10 000 ks)

18 700

Celkový vplyv na základ dane (-25 000 + 18 700) -6 300

Úspora na dani z príjmov PO (21 % x 6 300 €) 1 323
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Problematické oblasti a otázky
PATENT BOX

• Nepoužiteľnosť a administratívna náročnosť § 13b
• Nemožnosť čerpania oslobodenia aj na inovatívne biznis modely ako sú in-app purchases a software as a service

(SaaS)
• Podmienka kapitalizácie
• Podmienka vlastného vývoja (nemožnosť outsourcingu)
• Definícia „Náklady na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od onej osoby“ chýba
• Požiadavka originality počítačového programu
• Možnosť uplatnenia patent boxu aj spätne – dodatočné daňové priznania?
• Stačí zaradenie nehmotného aktíva (softvéru) v decembri daného roka na uplatnenie patent boxu?
• Aká réžia sa má zahŕňať do nákladov na nehmotné aktíva?
• Ak dodatočne aktivujem softvér, z ktorého som mal predaj už v minulosti, môžem uplatniť patent box?
• Chýbajúce rozhodnutia slovenských súdov
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Prehľad existujúcich patent boxov v rôznych krajinách
PATENT BOX

Status of intellectual property regimes in place in 2019
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Prehľad existujúcich patent boxov v rôznych krajinách
PATENT BOX

Reduced rates under non-harmful intellectual property regimes, 2019
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Prehľad existujúcich patent boxov v rôznych krajinách
PATENT BOX

Reduced rates under non-harmful (amended) intellectual property regimes, 2019
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