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Transakcie medzi prepojenými osobami majú významný podiel na 
podnikateľských aktivitách nadnárodných a miestnych 
spoločností. Daňové úrady v strednej a východnej Európe si čoraz 
viac uvedomujú skutočnosť, že transferové ceny môžu výrazne 
ovplyvniť daňové príjmy, a preto kontrolujú transakcie v rámci skupín 
spoločností. Rastúci význam tejto problematiky dokazuje aj aktívny 
prístup vlád v rámci Európskej únie k  transferovému oceňovaniu 
a vypracovanie akčného plánu BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting).

Podcenenie tohto problému môže viesť k dodatočnému zdaneniu, 
pokutám, stratám investičných stimulov a k iným sankciám. Rôzne 
medzinárodné štúdie ukazujú, že výsledkom tretiny daňových kontrol  
je uloženie dodatočnej dane z dôvodu nesprávne stanovených cien 
medzi spriaznenými spoločnosťami v skupine. 

Tím expertov z Moore Stephens Vám môže pomôcť vytvoriť politiku 
transferového oceňovania, pripraviť dokumentáciu k transferovému 
oceňovaniu, a tým sa vyhnúť rizikám spojeným s touto problematikou 
bez ohľadu na to, či podnikáte v regióne strednej  a východnej Európy 
alebo v inej časti sveta.

Naším cieľom je poskytnúť skutočne hodnotné služby, preto začneme 
našu prácu na dokumentácii transferového oceňovania iba po 
dôkladnom preskúmaní a pochopení Vašich procesov, systémov  
a obáv. Náš prístup zahŕňa nasledovné:
• Metodické pokyny
• Identifikácia rizík a príprava obrannej stratégie
• Stanovenie metodiky tvorby cien
• Benchmarking pomocou databázy Amadeus
• Spracovanie dokumentácie

 - Materská dokumentácia
 - Lokálna zložka
 - Automatická výmena výkazov
 - Príprava zmlúv

Dokumentácia transferového oceňovania, ktorá je vopred pripravená  
a založená na princípoch stanovených správcom dane, je základným 
predpokladom pre úspešnú minimalizáciu rizika dodatočného daňového 
výmeru.

Riešenia transferového oceňovania v strednej  
a východnej Európe

Kontakty

Ak Vás naša ponuka zaujala, alebo ak chcete získať 
ďalšie informácie o našej činnosti, prosím kontaktujte: 

Rakúsko
Florian Würth 
T: +43 15 31 74-0

E: f.wuerth@msct.at

Česká republika
Miroslav Jandečka
T: +420 37 97 33 511

E: miroslav.jandecka@moorestephens.cz

Nemecko
Thomas Ziegler
T: +49 89 74 72 40-0 

E: thomas.ziegler@moorestephens.de

Taliansko
Peter Karl Plattner
T: +39 02 25 06 07 60 

E: PeterKarl.Plattner@bureauplattner.com

Slovensko
Martin Kiňo
T: +421 90 56 89 761

E: martin.kino@bdrbb.sk

© Moore Stephens s.r.o., 2016. Moore Stephens s.r.o. is an independent member of Moore Stephens International Limited – members in principal cities throughout the world.

mailto:iroslav.jandecka%40moorestephens.cz?subject=
mailto:PeterKarl.Plattner%40bureauplattner.com?subject=

