
Převodní ceny v oblasti finančních transakcí
Jak vnímat § 23/7 pod úrovní provozního výsledku hospodaření

středa 20. října od 9:00 - 10:30

Vážené dámy, vážení pánové,

dne 9. srpna 2021 zveřejnilo Generální finanční ředitelství český překlad 
Pokynů k převodním cenám v oblasti finančních transakcí, 
kterými OECD v únoru 2020 aktualizovalo Směrnici OECD o převodních 
cenách.
Současně Generální finanční ředitelství vydalo Informace k těmto 
pokynům, ve kterých klade důraz na vnitroskupinové úvěry, 
cash-pooling, hedging, finanční záruky (garance) a tzv. kaptivní pojištění 
a zajištění.

Pokud Vaše společnost řeší vnitroskupinové finanční transakce, 
pak je tento on-line seminář určený právě Vám. V průběhu webináře 
Vám blíže představíme a shrneme klíčová poučení z dokumentu OECD 
a uvedeme také nejnovější případové studie z české praxe na téma 
finančních transakcí. 

Registrujte se ZDE

Webinářem Vás provedou naši experti na daňové a právní služby:

Peter Turčáni, manažer, oddělení Převodních cen PwC
Štěpán Horák, senior konzultant, oddělení Převodních cen PwC

Program

• Pokyny k převodním cenám v oblasti finančních transakcí
• Shrnutí klíčových principů a doporučení
• Aktuální případové studie z české praxe
• Diskuze a dotazy

Na vše, co Vás k těmto oblastem zajímá, se budete moci zeptat 
při registraci i v průběhu webináře prostřednictvím live chatu. 
Webinář proběhne v českém jazyce. Účast na akci je bezplatná. 

Vaše dotazy k organizaci akce ráda zodpoví Zuzana Bršťáková, 
zuzana.brstakova@pwc.com. 

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.
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