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4) Novela zákona o investičnej pomoci
poskytovanie investičnej pomoci hlavne formou daňových úľav; predĺženie nároku na daňovú úľavu z 5 na
maximálne 10 rokov; zníženie minimálnej výšky investície o polovicu; možnosť žiadať o investičné stimuly pre
viacero projektov súbežne
Zámer opatrenia: upraviť podmienky poskytovania investičnej pomoci na rozvoj regiónov, upraviť postup a pôsobnosť
orgánov verejnej správy pri ich poskytovaní a kontrole ich použitia s dôrazom na zrovnoprávnenie domácich
a zahraničných investorov, ako aj na transparentnosť poskytovania investičnej pomoci v Slovenskej republike
Obsah opatrenia:
 investičná pomoc je v zmysle zákona štátna pomoc na podporu počiatočnej investície a vytvárania nových pracovných
miest, ktorá môže mať formu:
dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
úľavy na dani z príjmov
príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta
prevodu alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku
 investičná pomoc sa má poskytovať najmä formou daňových úľav
 nárok na daňovú úľavu pre príjemcu investičnej pomoci sa predĺži z 5 na maximálne 10 rokov
 dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku sa budú poskytovať iba pre projekty
strategického významu a iba v okresoch s mierou nezamestnanosti nad celoslovenským priemerom
 investor bude môcť požiadať štát o poskytnutie investičných stimulov aj na ďalší nový súbežný investičný zámer;
doteraz o ne mohol požiadať až po vyčerpaní pomoci na starší zámer
 minimálna výška investície sa znižuje o polovicu
 pri vytváraní centier strategických služieb sa minimálna suma na obstaranie dlhodobého hmotného alebo nehmotného
majetku znižuje na 400 tisíc €; pri vytváraní technologických centier sa táto suma znižuje na 500 tisíc €
 podmienky a limity pri poskytovaní jednotlivých foriem investičnej pomoci sú v návrhu zásad upravené diferencovane,
podľa odvetvia a regiónu
 priamo na základe návrhu zákona bude možné poskytovať investičnú pomoc bez nutnosti schvaľovania jednotlivých
prípadov investičnej pomoci Európskou komisiou, pretože investičná pomoc poskytovaná za podmienok uvedených v
návrhu zákona je považovaná za štátnu pomoc zlučiteľnú so spoločným trhom
Názory proponentov:
 návrh zákona predstavuje prehľadný právny rámec poskytovania investičnej pomoci v Slovenskej republike a bude
prispievať k vytváraniu dôveryhodného podnikateľského prostredia pre domácich a zahraničných investorov
 opatrenie stanovuje podmienky investičnej pomoci tak, aby smerovali primárne do regiónov s vysokou
nezamestnanosťou a do sektorov s vyššou pridanou hodnotou
 na základe prijatého zákona sa skráti proces schvaľovania investičnej pomoci, keďže ju nebude musieť odobriť
Európska komisia
Názory oponentov:
 v dôsledku cielenia investičnej pomoci hlavne do východoslovenského regiónu nebude poskytnutá pomoc investorom
v rozvinutých regiónoch ani na kvalitné projekty, čo môže uškodiť hospodárstvu ako celku
 poskytovanie pomoci formou daňových úľav môže mať v konečnom dôsledku väčší dopad na štátny rozpočet a menší
účinok na hospodárstvo ako poskytnutie priamej finančnej pomoci
 preferovanie odvetví so zvýšenou pridanou hodnotou nemusí byť veľmi účinné a šťastné riešenie na východe
Slovenska, kde prevláda dlhodobá nezamestnanosť s potrebou akejkoľvek, aj menej sofistikovanej práce
Primárny zdroj: Novela (č. 231/2011) zákona (č. 561/2007) o investičnej pomoci
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3654
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