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Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(vybrané ustanovenia osobitne sa týkajúce registrovaných sociálnych podnikov) 

 

§ 30d 

Úľava na dani pre registrované sociálne podniky 

(1) Daňovník, ktorý je právnickou osobou a ktorý je verejnoprospešným podnikom podľa osobitného 

predpisu,120m) si môže uplatniť nárok na úľavu na dani z hospodárskej činnosti120n) vo výške 

percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa osobitného 

predpisu120o) za zdaňovacie obdobie, v ktorom k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia má 

priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. 

(2) Úľavu na dani podľa odseku 1 v príslušnom zdaňovacom období si môže uplatniť daňovník, ktorý 

neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30a alebo § 30b a neuplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) podľa 

§ 30c a nie je prijímateľom podielu zaplatenej dane podľa § 50. 

(3) Daňovník, ktorý si uplatnil úľavu na dani podľa odseku 1, je povinný použiť sumu úľavy na dani 

podľa odseku 1 na  

a) dosiahnutie hlavného cieľa podľa osobitného predpisu120p) v príslušnom zdaňovacom období, za 

ktoré si uplatňuje túto úľavu, 

b) prevod peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vo výške kladného rozdielu medzi úľavou na dani 

podľa odseku 1 a nákladmi na dosiahnutie hlavného cieľa podľa osobitného predpisu120p) podľa 

písmena a). 

(4) Daňovník uplatňujúci postup podľa odseku 3 písm. b) je povinný odviesť peňažné prostriedky vo 

výške podľa odseku 3 písm. b) na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený len 

na prijatie týchto peňažných prostriedkov a ich použitie podľa odseku 5, a to do konca kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania za 

zdaňovacie obdobie, v ktorom si daňovník uplatnil úľavu na dani podľa odseku 1. Ak daňovník 

nedodrží lehotu odvedenia peňažných prostriedkov vo výške podľa odseku 3 písm. b) na osobitný 

účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, stráca nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa 

odseku 1 a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatnil 

túto úľavu na dani v lehote do konca tretieho kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na prevod 

peňažných prostriedkov na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky; v rovnakej 

lehote je splatná aj dodatočne priznaná daň. 

(5) Peňažné prostriedky na osobitnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa odseku 4 

vrátane úrokov z nich plynúcich je možné použiť iba na obstaranie hmotného majetku, a to najneskôr 

do piatich rokov odo dňa pripísania peňažných prostriedkov alebo úrokov na osobitný účet v banke 

alebo pobočke zahraničnej banky. Ak podmienka podľa prvej vety nie je splnená, daňovník stráca  
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nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 v príslušnom zdaňovacom období vo výške, ktorá nebola 

použitá na obstaranie hmotného majetku, a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za 

zdaňovacie obdobie, v ktorom si túto úľavu na dani uplatnil. Daňovník je povinný podať dodatočné 

daňové priznanie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

zistená povinnosť podať dodatočné daňové priznanie; v rovnakej lehote je splatná aj dodatočne 

priznaná daň. 

(6) Daňovník podľa odseku 1 stráca nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 a je povinný zvýšiť základ 

dane vo výške úhrnu úľav na dani podľa odseku 1 uplatnených daňovníkom za päť bezprostredne po 

sebe nasledujúcich zdaňovacích období predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom daňovník 

stráca nárok na úľavu na dani podľa odseku 1, ak 

a) sa zrušuje s likvidáciou, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu jeho 

vstupu do likvidácie,80b) 

b) sa zrušuje bez likvidácie, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu 

rozhodnému dňu;80b) to sa nevzťahuje na zrušenie bez likvidácie v súlade s osobitným predpisom,120q) 

pričom podmienky použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 5 vrátane lehoty na použitie týchto 

peňažných prostriedkov ostávajú zachované aj pre právneho nástupcu, 

c) je na daňovníka vyhlásený konkurz, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu 

dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu,80b) 

d) daňovník vrátil štatút registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu120r) alebo mu 

bol štatút registrovaného sociálneho podniku zrušený podľa osobitného predpisu,120s) v zdaňovacom 

období, v ktorom vrátil štatút registrovaného sociálneho podniku alebo v ktorom mu bol štatút 

registrovaného sociálneho podniku zrušený. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 120m až 120s: 

120m)
 § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

120n) § 5 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). 

120o) § 6 ods. 1 písm. c) piaty bod zákona č. 112/2018 Z. z. 

120p) § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z. 

120q) § 8 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. 

120r) § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z. 

120s) § 8 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. 

 

 

 


