
Praxe daňových kontrol v oblasti převodních cen

Zkušenosti našich klientů nám potvrzují, že se finanční úřady zaměřují 

na převodní ceny jako na jednu z hlavních oblastí daňových kontrol 

daně z příjmů. Každá společnost, která vstupuje do transakcí se 

spojenými osobami, se tak může dříve či později ocitnout v pozici 

kontrolovaného subjektu.

Zveme Vás na webinář, na kterém se s Vámi podělíme o naše praktické 

znalosti v této oblasti. Na příkladech konkrétních situací Vám ukážeme, 

na co se daňové kontroly převodních cen zaměřují, jaká jsou 

očekávání správce daně ohledně předkládaných podkladů a 

provedeme Vás dalšími aspekty.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či 

navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html

Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití po dobu 

nezbytně nutnou, ne déle než 12 měsíců.

Programem Vás provedou specialisté na oblast převodních cen 

Igor Wotke, senior manažer PwC a Michal Honzíček, manažer PwC.

PROGRAM

● Daňové kontroly převodních cen – nač se aktuálně zaměřují 

finanční úřady

● Průběh typické daňové kontroly převodních cen 

● Požadavky finančních úřadů v oblasti důkazních prostředků

● Příprava na daňovou kontrolu z pohledu poplatníka

Během webináře nám budete moci Vaše dotazy zasílat průběžně 

prostřednictvím live chatu. Seminář proběhne v českém jazyce. Účast 

na akci je bezplatná. Vaše dotazy k organizaci akce ráda zodpoví Zuzana 

Bršťáková, zuzana.brstakova@pwc.com.

ON-LINE - 26. května 2022, 10:00–11:00

REGISTRUJTE SE >

Smluvní podmínky naleznete zde.

https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html
mailto:zuzana.brstakova@pwc.com
https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_cD8S6zOyQFeOYRM?elqTrackId=8F7B231BA7E6C6B6D04082929C6D3BA8&elq
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/akce/smluvni-podminky-k-akcim.html


Tax inspection practice in transfer pricing

According to our clients’ experience, one of the key areas of income 

tax inspection focused on by tax offices is transfer pricing. Every 

company closing a deal with related parties may be sooner or later in the 

position of a controlled entity.

Let us invite you to a webinar where we will share our practical 

knowledge from this field. Using specific examples, we will show you 

what transfer pricing tax inspections are focused on, what the 

expectations of the tax authority are with respect to the submitted 

evidence, and we will guide you through other aspects as well.

Please note: Photographs and/or audio/video recordings can be taken at the event and subsequently used within internal and external promotional activities of PricewaterhouseCoopers Česká

republika, s.r.o., generally at the company website and on social networks to arrange follow-up communication with event participants and similar or follow-up events. More information about our 

Privacy Statement can be found here: https://www.pwc.com/cz/en/o-nas/ochrana-osobnich-udaju2020.html

If you do not wish to be recorded (photographs, audio or video material), please contact the event organiser. Acquired records will be kept for the aforementioned purposes for the necessary 

period, but not more than 12 months.

The topic will be presented by our transfer pricing specialists, Igor Wotke, 

Senior Manager at PwC, and Michal Honzíček, Manager at PwC.

PROGRAMME

● Transfer pricing tax inspection – current focus of tax offices?

● Standard course of transfer pricing tax inspection 

● Requirements of tax offices in the area of evidence submission

● Preparation for tax inspection from the perspective of a taxpayer

Any queries can be made throughout the webinar via our live chat. The 

event will be held in Czech. Attendance is free of charge. Feel free to 

contact Zuzana Bršťáková, zuzana.brstakova@pwc.com with respect to 

any organisation issues related to the event.

ONLINE – 26 May 2022, 10.00 a.m. – 11.00 a.m.

REGISTER >

Terms & Conditions can be found here.
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