
Boj proti daňovým podvodom sa stal 
hlavnou prioritou daňových kontrol 
na Slovensku. 

Daňové úrady v súčasnosti venujú 
zvýšenú pozornosť reťazovým 
transakciám medzi viacerými 
spoločnosťami, aby odhalili daňové 
podvody. Aj vy môžete byť neúmyselne 
súčasťou takejto podvodnej schémy.

V prípade obvinenia z účasti na daňovom 
podvode sa môžete stať zodpovedným 
za DPH, ktorú váš dodávateľ neodviedol 
do štátneho rozpočtu.

Aby ste sa vyhli neúmyselnej účasti 
na podvodných transakciách, je potrebné 
mať dobre nastavený kontrolný systém 
a s tým súvisiacu dokumentáciu, ktorá 
podporí vašu pozíciu aj v prípade 
daňovej kontroly.

www.pwc.com/sk/sk/danove-poradenstvo/nepriame-dane.html

Ochrana proti 
DPH podvodom



Asistencia pri DPH 
kontrole

Posúdenie rizík súvisiacich 
s DPH podvodmi

Ako vám môže PwC pomôcť?

•  analýzu primeranosti
a opodstatnenosti požiadaviek
správcu dane,

•  účasť na stretnutiach s daňovým
úradom a so svedkami pri ich
vypočúvaní a rôznych ďalších
konaniach,

•  prípravu odpovedí
na požiadavky správcu dane,

•  asistenciu vo vyrubovacom
konaní,

• prípravu odvolaní a pod.

Náš tím vám bude rád asistovať 
počas celého procesu daňovej 
kontroly. 
Naša podpora zahŕňa:

•  posúdime štruktúru a efektívnosť
existujúceho kontrolného systému
vašej spoločnosti,

•  urobíme analýzu dodávateľských
a odberateľských transakcií
z pohľadu DPH zameranú na
zistenie možnej spolupráce
s rizikovými spoločnosťami,

•  vypracujeme naše návrhy
k zavedeniu nových kontrolných
mechanizmov či k zlepšeniu tých
existujúcich, čo môže ochrániť
váš podnik pred potenciálnymi
obvineniami z účasti na daňových
podvodoch.

Prostredníctvom niekoľkých 
stretnutí so zodpovednými 
zamestnancami a s ďalšími 
zúčastnenými stranami (napr. 
oddelenie nákupu a odbytu, 
účtovnícke oddelenie, právne 
oddelenie atď.) a analýzou 
interných kontrol:
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