Podpora aktivít výskumu a vývoja
Odpočet nákladov na výskum a vývoj vo farmaceutickom priemysle
Deloitte Tax s. r. o.

Odpočet nákladov na VaV
Odpočet je príležitosťou daňovej úspory pre moderné spoločnosti,
ktoré vykonávajú na Slovensku výskumné a vývojové aktivity. Vo väčšine
vyspelých krajín odpočet funguje už dlhodobo a je preferovanou voľbou podnikov
vďaka nízkej administratívnej náročnosti, automatickej nárokovateľnosti bez
potreby schvaľovania verejnými orgánmi.
V Českej republike pomáha Deloitte popredným spoločnostiam pri uplatnení
Odpočtu už viac ako desať rokov. Skúsenosti našich kolegov dokazujú, že správne
identifikovať a preukázať realizáciu činností výskumu alebo vývoja, nie je vždy
jednoduché.
Farmaceutické spoločnosti na Slovensku, napriek významným VaV aktivitám
využívajú Odpočet zatiaľ len v minimálnej miere. Zo skúseností vieme, že je to
najmä z dôvodu obavy naplnenia definícií výskumu a vývoja.
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Odpočet nákladov na VaV
Prehľad podmienok odpočtu
Princíp:

Benefit:
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• Dodatočné odpočítanie nákladov na výskum a vývoj od základu dane z príjmov.

• Zníženie základu dane z príjmov o 100 % ročných nákladov na VaV predstavuje
pri súčasnej sadzbe dane čistú úsporu 21 % z nákladov na VaV
Oprávnené náklady

•
•
•
•
•
•

Osobné náklady zamestnancov
Spotreba materiálu a energie
Odpisy dlhodobého majetku
Služby od univerzít, SAV a výskumných inštitúcií
Certifikácia vlastných výsledkov VaV
Licencie

Vylúčené náklady

•
•
•
•

Služby
Vzdelávanie zamestnancov
Prieskum trhu, administratívne a podporné činnosti
Inovačné aktivity bez prvku novosti a neistoty

Schvaľovanie

• Nie je potrebná žiadosť ani schválenie
• Odpočet si daňovník uplatní sám v daňovom priznaní

Povinnosti daňovníka

• Písomný dokument Projekt VaV
• Oddelená evidencia nákladov na VaV

Možnosť prenosu nároku

• 4 zdaňovacie obdobia
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Výskum a vývoj vo farmaceutickom priemysle

Klasifiácia SK NACE
Divízia 21 Výroba základných
farmaceutických výrobkov
a farmaceutických prípravkov.
Táto divízia zahŕňa výrobu
základných farmaceutických
výrobkov a farmaceutických
prípravkov a tiež výrobu
medicínskych, chemických
a botanických výrobkov. V tejto
súvislosti je oprávnený výskum
a vývoj pre farmaceutické a
biotechnologické liečivá (21.20)
a tiež Výskum a experimentálny
vývoj v oblasti biotechnológie
(72.11)
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Pokyn D-288 MFČR pre
odpočet v ČR
Pokyn ako oprávnenú aktivitu
explicitne uvádza zdravotnícky
a farmaceutický VaV vrátane
klinických skúšok liekov, vakcín
alebo liečebných metód až do
udelenia povolenia na výrobu.

OECD Frascati Manuál
V oblasti klinického testovania
liekov sa prvé tri fázy
testovania, ktoré sa
uskutočňujú pred vydaním
povolenia na výrobu považujú
za VaV, pričom štvrtá fáza
(ktorá, nasleduje po schválení
lieku) sa za VaV považuje len
v prípade, že sa v jej rámci
zaznamenáva ďalší vedecký
alebo technický pokrok.

Vo všeobecnosti ide
o činnosti nerutinného
charakteru, kedy
riešenie problému nie
je ľahko zjavné
niekomu, kto pozná
základný objem
bežných znalostí
a postupov v danej
oblasti.
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Prioritné okruhy a podporované oblasti vedeckovýskumného riešenia medicínskych problémov
zdravotného stavu slovenskej populácie
Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej
medicíny
• Vývoj produktov pre včasnú, rýchlu a validnú diagnostiku
• Vývoj produktov pre personalizovanú diagnostiku a liečbu
• Vývoj postupov zbierania, uchovávania a spracovávania biologického materiálu
Lieky na inovatívnu liečbu
• Vývoj liekov a liečivých prípravkov pre humánne použitie
• Vývoj aplikačných liekov a liečivých prípravkov
• Činnosti predklinického a klinického testovania pre vývoj nových liečiv
• Výsledky "omics" metód pre vývoj nových liečiv
Inovatívne biotechnológie v lekárskych vedách
• Vývoj produktov pre regeneračnú a reprodukčnú medicínu
• Vývoj produktov izolovaných z prírodných látok
• Vývoj biomateriálov

Inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky
• Vývoj produktov pre liečbu pacientov, zahŕňa nástroje, prístroje,
terapeutické pomôcky, materiály a iné.
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Naša prax
• Predklinický výskum, toxikológia, farmaceutický vývoj, klinický vývoj
• Rutinné krvné testy vykonávané lekármi nie je VaV, pričom špeciálny program
krvných testov spojený so zavedením nového lieku už je možné považovať za VaV
• Nové postupy prípravy účinných látok a intermediátov, nové kozmetické prípravky
a doplnky stravy sú taktiež výsledkom VaV
• Klinické skúšky liekov, vakcín alebo liečebných metód až do udelenia povolenia
na výrobu sú s určitosťou VaV (t.j. prvé tri fázy)

Úspešné projekty
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Pharmaceutical Research Associates CZ

Quintiles Czech Republic
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WALMARK

Zentiva Group
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Odpočet nákladov na VaV
Náš postup
Identifikácia aktivít VaV
Krok 1
• Identifikácia oprávnených aktivít
• Rozhodnutie o počte potrebných projektov
Náklady a ich sledovanie
Krok 2
• Identifikácia nákladov oprávnených pre odpočet
• Zhodnotenie existujúcich záznamov a pravidiel
• Prispôsobenie procedúr na sledovanie a uchovávanie záznamov, ak to bude potrebné
Príprava dokumentácie
Krok 3
• Popis projektu, stanovenie cieľov, rozpočtov
• Popis základných prvkov novosti a neistôt projektu
• Kontrola dokumentácie na súlad s legislatívou
Záverečné zhodnotenie
Krok 4
• Zhodnotenie oprávnenosti aktivít uskutočnených počas roka na odpočet nákladov na VaV
• Zhodnotenie nákladov sledovaných v priebehu roka
• Vypracovanie nezávislého ročného reportu o aktivitách realizovaných v danom zdaňovacom období
© 2018 Deloitte na Slovensku
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Prečo využívať odpočet nákladov na výskum a vývoj
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•

automatický nárok (nie je potrebné žiadne schválenie alebo žiadosť)

•

jednoduchý spôsob uplatnenia prostredníctvom daňového priznania

•

transparentnosť – dostupné v rovnakej miere pre všetky spoločnosti zaoberajúce
sa VaV

•

je možné využiť každoročne na príslušné náklady vynaložené v zdaňovacom období;
možnosť prenosu nároku v prípade vykázania daňovej straty - počas najviac 4 rokov

•

štandardné daňové opatrenie aplikované v mnohých krajinách EÚ
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Deloitte Tím

Martin Rybár

Milan Šustek
Vedúci oddelenia pre stimuly a
odpočet nákladov na VaV
Deloitte Slovensko

Martin ma viac ako 18-ročnú prax v oblasti
zdaňovania a verejnej podpory. V súčasnosti pôsobí
ako vedúci oddelenia pre stimuly a odpočet
nákladov na VaV v spoločnosti Deloitte Slovensko
a zároveň je partnerom spoločnosti.
Martin bol aktívne zapojený v pracovnej skupine
pre VaV daňový odpočet v SR.
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Manažér
Deloitte Slovensko

Milan Šustek je manažér v spoločnosti Deloitte a má
za sebou niekoľko úspešných projektov
pre súkromný, ale aj verejný sektor v oblasti
investičnej pomoci a fondov EU. Špecializuje sa
na oblasť finančných analýz, vyhodnocovania
modelov, návrhov optimalizácie a verejného
obstarávania.
V súčasnosti tiež spolupracuje na výskumnovývojových projektoch a projektoch dodatočného
odpočtu nákladov na VaV.
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