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Cezhraničným daňovým únikom odzvonilo 
 
Pravidlá transferového oceňovania platné na Slovensku už nemôžete jednoducho ignorovať 

a nemôžete sa spoliehať, že daňové úrady nič nezistia, alebo ak aj áno, váš prístup nespochybnia. 

Tieto časy sú už za nami a správcovia dane sa čoraz viac zameriavajú na transakcie medzi 

závislými osobami. Všetky transakcie, kde ceny nezodpovedajú cenám na trhu a znižujú základ 

dane spoločnosti, môžu byť správcom dane spochybnené. 

 

Ďalším pádnym argumentom pre to, aby ste mali transferové oceňovanie v poriadku, je, že správca 

dane môže kontrolovať cezhraničné transakcie až desať rokov dozadu, čo je obdobie dlhšie než 

bežná päťročná premlčacia lehota. Tlak zo strany národných vlád, aby dostali svoj podiel dane zo 

zisku vygenerovaného nadnárodnými spoločnosťami, je celosvetovým trendom a zdá sa, že 

slovenská vláda je rozhodnutá dostať svoj právoplatný podiel. 

 

Špecialisti na transferové oceňovanie, ktorí v súčasnosti pracujú na daňových úradoch, majú 

náležité znalosti a vedia dešifrovať zložité vnútroskupinové transakcie. Keď to porovnám so svojou 

prvou skúsenosťou s riešením otázok transferového oceňovania so slovenskými daňovými orgánmi 

spred vyše desiatich rokov, rozdiel je ohromujúci. Zvyčajne našli niekoľko aktív zaradených 

do nesprávnej odpisovej skupiny, pričom im ušli dôležitejšie skutočnosti spojené s transferovým 

oceňovaním. Spomínam si, ako správca dane spochybnil daňovú uznateľnosť nákladov na softvér, 

pretože užívateľským jazykom nebola slovenčina ale angličtina a zdôvodnil to tým, že softvér môže 

používať iba centrála vo Veľkej Británii a nie subjekt na Slovensku, lebo Slováci hovoria po 

slovensky a nie po anglicky. Boli sme v rozpakoch, ako túto záležitosť komunikovať klientovi, keďže 

indikovala vážny nedostatok odborných skúseností zo strany daňového úradu. V tom čase daňový 

úrad ešte nemal pracovníkov, ktorí sa špecializovali na transferové oceňovanie alebo absolvovali 

špeciálne školenia v tejto oblasti. Dnes však takých má. 

 

Správne transferové oceňovanie je obzvlášť dôležité pre stredné až veľké subjekty, ktoré 

uskutočňujú transakcie so svojimi zahraničnými závislými osobami. Dnes je dôležité zabezpečiť 

nielen to, aby sa v transakciách so zahraničnými závislými osobami uplatňovali trhové ceny, ale 

musíte mať k dispozícii aj dôkazné materiály a dokumentáciu na ich preukázanie. Teda nestačí len 

jednoducho založiť túto dokumentáciu do archívu a zabudnúť na ňu, ale je potrebné, aby ste ju 

pravidelne aktualizovali tak, aby zohľadňovala zmeny cien, podmienok na trhu a zmeny 

v podnikateľskej činnosti. Zanedbanie tejto požiadavky vás bude stáť veľa času a peňazí, pretože 

otázka nestojí tak, či príde kontrola na transferové oceňovanie, ale kedy príde.   
 
 

Transfer pricing - get it right 
 

You can no longer simply ignore the Slovak transfer pricing rules and rely on the fact that either the 

tax authorities won’t find out or if they do, they won’t challenge you. These days have gone as the 



 
 

Slovak tax authorities increasingly focus on transactions between related companies. Any 

transactions which do not reflect market values and reduce the company’s tax base may be 

challenged by the tax authorities.   

 

Another strong reason to get your transfer pricing right is that cross border transactions with other 

countries can be scrutinized by the Slovak tax authorities for up to ten years, which exceeds the 

typical five year statute of limitations. There is a strong global push by governments to get their fair 

share of tax on profits made by multinational businesses, and the Slovak government seems intent 

on getting their rightful share. 

 

The transfer pricing specialists now working for the Slovak tax authorities are educated and able to 

decipher complex inter-company transactions. When I compare this to the first encounter I had with 

the Slovak tax authorities on transfer pricing over 10 years ago, the difference is astounding. They 

would often find a few assets in the wrong depreciation category but miss the larger transfer pricing 

issues. I recall the tax authorities challenging a tax deduction for software because it used English 

language instead of Slovak, and the logic for the challenge was that it could only be used by the 

English headquarters and not in Slovakia, as Slovaks speak Slovak and not English. We were too 

embarrassed to communicate this to our client as it indicated a severe lack of business 

understanding on the side of the tax office. In those days there were no tax officials specialised or 

trained in transfer pricing whereas today there are. 

 

Getting transfer pricing right is especially important for medium to large companies which transact 

with their foreign related entities. Today it is crucial not only to ensure that transactions between 

related companies are made at market prices, it is also important that you have evidence and 

documentation to support this. It is then not sufficient to simply file these documents in the cabinet 

and forget about it, the documentation needs to be regularly updated to reflect changes in prices, 

market conditions and changes in business activities. Failure to do so will cost you time and money 

because it is not a question of whether you will have a transfer pricing control it is only a question of 

when. 


