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Malí podnikatelia pod prísnejšou kontrolou 
 

Mnoho ľudí, ktorí vlastnia menšie firmy, môže byť zaskočených novými daňovými pravidlami 

týkajúcimi sa transakcií so spriaznenými stranami, ktoré by mali začať platiť od roku 2015. 

V súčasnosti sa pravidlá transferového oceňovania vzťahujú na transakcie medzi spriaznenými 

stranami, z ktorých je jedna slovenská a druhá zahraničná, no navrhovanou zmenou sa zavádzajú 

podobné pravidlá aj pre transakcie medzi dvoma slovenskými tuzemskými subjektmi. 

 

Mnohé iné krajiny majú prísne pravidlá upravujúce transakcie medzi súkromnými spoločnosťami a ich 

vlastníkmi, a to najmä tam, kde je sadzba korporátnej dane nižšia než sadzba dane pre fyzické osoby. 

V tejto situácii existuje totiž pokušenie previesť osobné príjmy za vykonanú prácu na firemný účet, 

ktorý je zdaňovaný nižšou sadzbou, a potom si spätne požičať peniaze na osobnú potrebu. 

 

Ak máte na Slovensku vlastnú firmu, kvôli dani z príjmov a odvodom na sociálne a zdravotné poistenie 

môže byť nákladné vyplácať zisky vo forme platu alebo dividend. Aby sa tomu ľudia vyhli, v mnohých 

prípadoch jednoducho používajú finančné prostriedky vlastnej firmy tak, ako keby to boli ich vlastné 

peniaze. V účtovníctve sa tieto platby na súkromné účely často vykazujú buď ako nezdaňované dary, 

pôžičky z firmy alebo sa kamuflujú ako kúpa tovaru alebo dlhodobého hmotného majetku pre firmu. 

 

Podľa nového zákona budú musieť byť transakcie medzi firmou a ktoroukoľvek jej spriaznenou 

stranou realizované na báze bežných trhových cien. V prípade daňovej kontroly bude musieť 

spoločnosť preukázať, že uplatnené ceny boli skutočne trhové. Takýmito dôkazmi môžu byť  napr. 

podrobné údaje o podobných transakciách realizovaných medzi nezávislými subjektmi alebo 

zverejnené trhové ceny (ak sú dostupné). Ak firma nebude schopná predložiť takúto podpornú 

dokumentáciu, daňový úrad bude oprávnený upraviť výšku transakcie na trhovú úroveň a vyrubiť 

dodatočnú daň spolu s pokutou. 

 

Napríklad výška úroku z hocijakej firemnej pôžičky poskytnutej spriaznenej strane by mala 

odzrkadľovať výšku trhových úrokových sadzieb. Firma zaplatí z úrokových výnosov daň vo výške 22 

%. Na zdôvodnenie výšky naúčtovaného úroku  by sa mohli použiť zverejnené úrokové sadzby bánk 

pre poskytované úvery, ak sú úverové podmienky podobné. Akýkoľvek dar by mohol byť posudzovaný 

ako bežný zdaniteľný príjem obdarovaného (a podliehal by tak dani z príjmov fyzických osôb, 

odvodom na sociálne poistenie a azda aj DPH), pretože nezávislá spoločnosť by bežne neposkytla 

dar fyzickej osobe bez zrejmého komerčného úmyslu. 

 

Ak máte svoju vlastnú firmu, je načase, aby ste prehodnotili transakcie so svojimi spriaznenými 

stranami a vypracovali  plán, ako dať svoje účtovníctvo do poriadku a ako vykonať prípadné 

štrukturálne zmeny, ak bude nový zákon prijatý. 

 
 

Small business owners under tighter scrutiny 
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Many people with their own small companies may be caught out by the new tax rules on related party 

transactions expected to apply from 2015. Transfer pricing rules currently apply to transactions 

between foreign entities and Slovak entities, but the proposed change introduces similar rules 

between Slovak domestic parties. 

 

Many other countries have tough rules governing transactions between private companies and their 

owners, especially where the corporate tax rate is lower than the personal tax rate. In this situation, 

there is an incentive to transfer income for personal work to the lower taxed company account and 

then to loan the money back for personal use. 

 

If you have your own Slovak company it can be expensive to pay out profits as salary or dividends due 

to the personal tax, social security and health insurance levies. To avoid this many people just use the 

cash of their own company as if it were their own. These payments for private purposes are often 

treated in the accounts as a tax-free gift, a loan from the company or disguised as the purchase of 

business goods or assets. 

   

The new law will require transactions between the company and any related persons to be based on 

normal market prices. In the case of a tax inspection, the company will be required to provide evidence 

that the prices are at arm’s length. This could include details of similar transactions between unrelated 

entities or published market prices (if available). If the company cannot produce the supporting 

evidence, then the tax office may adjust the transactions to market value and charge additional tax 

and penalties. 

 

For example, interest should be charged at market interest rates on any loan from a company to a 

related person. The company will pay tax on the interest income at 22%. Published lending interest 

rates by banks could be used to justify the interest rate charged if the loan conditions are similar. Any 

gifts could be treated as normal taxable income of the recipient (and subject to personal tax, social 

security and possibly VAT) because an independent company would not normally provide a gift to an 

individual without a clear commercial context. 

 

If you have your own company, it is time to assess your related party transactions and make a plan as 

to how you will tidy up the accounts and make any structural changes if the new law is passed. 


