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Daňové odpočty na VaV
 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje existuje v zákoně o
daních z příjmů od roku 2005 jako nástroj státu k podpoře

výzkumné a vývojové činnosti poplatníků
 Jedná se o významnou nepřímou podporu výzkumné a

vývojové činnosti
 Uplatnit si odpočet na VaV je pro poplatníky možností nikoliv

povinností

Daňové odpočty na VaV
 V případě odpočtu na VaV se jedná o absolutní výjimku ze
základního daňového principu, protože poplatník vynaložené
výdaje na realizaci VaV si uplatní jako daňově účinný náklad a

potom při splnění zákonných podmínek pro odpočet ještě
jednou ve formě odčitatelné položky na VaV = „jeden výdaj je
uplatněn 2x“

 Protože se jedná o nepřímou podporu tak má i tato podpora (
jako jakákoliv jiná např. dotace) ze zákona „přísnější“ režim

Daňové odpočty na VaV
Počty poplatníků a výše uplatněného odpočtu na ř. 242 DAP
Rok

Počet poplatníků

Uplatněný odpočet na
VaV (v mld. Kč)

2012

1 047

10, 142

2013

1 142

12, 136

2014

1 218

12, 034

2015

1 251

13, 346

2016

1 273

12, 354

2017

1 157

13, 310

V roce 2017 činila daňová úspora na VaV 2,53 mld. Kč

Daňové odpočty na VaV


Pro uplatnění odpočtu nutno dodržet podmínky kladené zákonem zejména § 34
ZDP, např.:
o zpracování projektu
o prokázání oprávněnosti zahrnutí vynaložených výdajů
o

prokázání tzv. prvku novosti,

Nelze absolutně rezignovat např. i na náležitosti projektu, které striktně vyžaduje zákon

Cíl Finanční správy v oblasti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje


podpora zákonného využívání odpočtu



zamezení zneužití této daňové výhody

Daňové odpočty na VaV
Příklady metodické podpory FS směrem k podnikatelům:


Informace pro veřejnost (zveřejňované na Internetu FS), školení
o

( Informace k projektu výzkumu a vývoje - č.j. 89174/17/7100-10110-013213

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/2017_DPFO-DPPO_Info-pro-

uplatneni-odpoctu-na-podporu-vyzkumu-a-vyvoje.pdf )


Příspěvky projednávané na KV KDP – veřejně dostupný zdroj informací

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp


Účast zástupců GFŘ v pracovní skupiny při Radě pro výzkum, vývoj a inovace –
společný návrh na změnu zákona o daních z příjmů k odpočtu na podporu výzkumu a
vývoje (účinnost 1. 4. 2019)

Děkuji vám za pozornost

