
Tax Flash 
Tax Flash je elektronický newsletter, jehož prostřednictvím 
vás společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
informuje o nejaktuálnějších novinkách v oblasti daní a práva. 
Ucelený přehled nejdůležitějších změn a jejich dopadů 
na vaše podnikání nabízí měsíční newsletter 
Tax & Business News. 
 

Upozornění: Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný 
charakter a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. 
Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě 
informací obsažených v tomto materiálu měli zvážit využití 
příslušných profesionálních služeb. Nebudou akceptovány 
jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu 
k tomuto materiálu. 
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V návaznosti na první vlnu, kdy Specializovaný finanční úřad (SFU) rozeslal svým daňovým subjektům 

dobrovolný dotazník k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013, 

zaslaly obdobné dotazníky také lokální finanční úřady pod ně spadajícím daňovým subjektům. V této 

druhé vlně bylo osloveno zhruba 1 400 společností – 100 nejvýznamnějších společností z každého kraje. 

Finanční úřady chtějí, stejně jako v první vlně, touto dobrovolnou formou získat potřebná data pro 

analýzu rizik při výběru subjektů pro daňovou kontrolu. Rozeslání dotazníků je dalším potvrzením 

trendu, že daňová správa v České republice se stále více zaměřuje na oblast převodních cen. 

Dotazník má pět částí a týká se transakcí realizovaných se spojenými osobami v zahraničí i v České 
republice. Daňový subjekt by měl do 30. listopadu uvést, zda, a v jaké formě má k dispozici dokumentaci 
převodních cen, objem jednotlivých druhů transakcí se spojenými osobami, a specifikovat státy, kde 
jednotlivé spojené osoby sídlí nebo kde má daňový subjekt stálou provozovnu. 

Nosnou částí dotazníku je Část III, která svojí strukturou odpovídá finální verzi avizované povinné 

přílohy k daňovému přiznání za rok 2014,  a obsahuje dotazy na objemy následujících transakcí se 

spojenými osobami: 

 nákup/prodej dlouhodobého majetku,  

 nákup/prodej zásob,  

 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb,  

 úplata za přijetí služeb a nákup výrobků, úplata 

za přijetí/poskytnutí práva na užití nebo za 

užití průmyslového vlastnictví, software,  

know-how, apod.,  

 přijaté/zaplacené úroky z úvěrů,  

 výplata/přijetí podílů na zisku nebo dividend,  

 poskytnutí/přijetí bezúplatného plnění,  

 pohledávky a závazky se spojenými osobami. 
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PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá 

je samostatným a nezávislým právním subjektem. 

Informace v dotazníku mají umožnit finančním úřadům provést analýzu na základě ekonomické aktivity daňového subjektu, druhu transakce, 

států, kde sídlí spojené osoby, a odpovědí ano/ne na specifické otázky. Na základě této zvýšené aktivity finančních úřadů očekáváme, že počet 

daňových kontrol v oblasti převodních cen ze strany daňové správy bude narůstat. 

Shrnutí 
Finanční úřady chtějí touto dobrovolnou formou získat potřebná data pro své analýzy rizik a pro výběr daňových subjektů pro daňové kontroly  

a spoléhají na kooperativní přístup a ochotu daňových subjektů dotazník vyplnit.  
 

Tento dotazník k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 mohou daňové subjekty pojmout jako 

přípravu na příští rok, kdy společně s daňovým přiznáním za rok 2014 budou muset vyplnit povinnou přílohu o transakcích se spojenými 

osobami. Formát tohoto dobrovolného dotazníku je víceméně stejný jako formát povinné přílohy pro rok 2014, s tím rozdílem, že povinnou 

přílohu bude nutné vyplnit pro každou spojenou osobu zvlášť. 

www.pwc.cz 

Pro více informací, jak tato nová opatření mohou ovlivnit váš byznys, prosím, kontaktujte naše specialisty 
na převodní ceny: 

Natalia Pryhoda 
+420 251 152 647 
natalia.pryhoda@cz.pwc.com 
 

Rádi Vám pomůžeme s vyplněním dotazníku a poradíme ohledně možných rizik, která mohou souviset s vykazováním transakcí se spojenými 

osobami a s problematikou převodních cen obecně. Poradíme Vám rovněž v tom, jaké mohou být výsledky z analýzy, kterou si daňová správa 

zpracuje z údajů uvedených v dotazníku. Budete tak lépe připraveni na případnou daňovou kontrolu. 

Matěj Vacík 
+420 251 152 588 
matej.vacik@cz.pwc.com 
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