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EURÓPSKA KOMISIA 
GR pre hospodársku súťaž 
Štátna pomoc: všeobecný dohľad a presadzovanie 
 
Riaditeľ 

 V Bruseli 12/07/2017 
COMP/H1/pdr-cda/D(2017) – 065841 

Permanent Representation 
of Slovakia 
Avenue de Cortenberg 79  
B-1000 Bruxelles 

 
Vec: Referenčné sadzby, diskontné sadzby a úrokové sadzby pre vymáhanie 

štátnej pomoci 
Ref.: (Ú. v. EÚ C 14, 19. 1. 2008, s. 6.) 
 

Vážená pani, vážený pán, 
 
dňa 19. januára 2008 Komisia uverejnila v Úradnom vestníku oznámenie o revízii 
spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. EÚ C 14, 19. 1. 2008, 
s. 6).  

Na základe tejto metódy sa základná sadzba počas roku upravuje vtedy, keď je rozdiel 
medzi platnou sadzbou a priemernou sadzbou vypočítanou za tri predchádzajúce mesiace 
vyšší než 15 %. V takomto prípade sa nová základná sadzba stanoví na úrovni priemeru 
za tri predchádzajúce mesiace. 

V prípade Slovenska sa priemer indikatívnych sadzieb zaznamenaných za posledné tri 
známe mesiace líši o – 27.46 % od v súčasnosti platnej základnej sadzby. 

V súlade s touto metódou Vás týmto Komisia informuje, že nová základná sadzba pre 
výpočet referenčnej a diskontnej sadzby vo Vašej krajine je: 

-0,13 % od 1. 8. 2017 

V závislosti od použitia referenčnej sadzby sa musia k tejto základnej sadzbe naďalej 
pripočítavať príslušné marže, ako je stanovené v uvedenom oznámení. V prípade 
diskontnej sadzby to znamená zvýšenie o maržu 100 bázických bodov. Nariadenie 
Komisie (ES) č. 271/2008 z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 794/2004, stanovuje, že pokiaľ nie je osobitným rozhodnutím stanovené inak, úroková 
sadzba pre vymáhanie štátnej pomoci sa tiež vypočíta pripočítaním 100 bázických bodov 
k základnej sadzbe. 

Nová základná sadzba je uverejnená aj na internetovej stránke: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html 

S úctou 

 
e-signed 

Karl SOUKUP 

http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/tauxref
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