Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
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Finančná správa SR zverejnila dňa 17. decembra 2019 kompletný zoznam daňových subjektov, ktoré si za rok 2018 uplatnili
odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 8 zákona o dani z príjmov. Na základe zverejnených údajov
môžeme skonštatovať, že odpočet nákladov na výskum a vývoj si uplatnilo 264 daňových subjektov v celkovej výške
121 005 769,31 EUR, pričom úspora na dani z príjmov predstavuje 25 411 211,56 EUR.
Obrázok zobrazuje výšku odpočtov podľa jednotlivých krajov. Najväčšiu hodnotu odpočtov si uplatnili daňové
subjekty v Košickom kraji, najmenšia hodnota odpočtov bola v Nitrianskom kraji.
Z hľadiska odvetví, v ktorých bol odpočet uplatnený, tvorili najväčšiu časť
aktivity v oblasti hutníckeho priemyslu a kovovýroby (až 39 %)
a najmenej aktivity v oblasti zdravotníctva, ktoré predstavovali len 1 %.
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