
Aké sú pravidlá 
umorovania da-

ňovej straty?

 Ak mám k dispozícii 
dokumentáciu týkajúcu 

sa transferového oceňovania 
platnú na úrovni skupiny, mu-
sím v tomto smere urobiť niečo 

aj na lokálnej úrovni?

Kedy dostanem 
DPH naspäť?

Aké sú moje lokálne 
zákonné daňové po-

vinnosti a ich termíny?

Ako sa mám 
zaregistrovať na účely 

DPH?

Musím viesť 
účtovníctvo aj 

na Slovensku, ak 
sa lokálne transakcie 

účtujú na úrovni 
skupiny?

Aké výmenné kur-
zy musím použiť? 

Outsourcing áno, ale ako?

Zriaďovanie finančného oddelenia pre vaše podnikanie 
na Slovensku



Trendy

„Legislatíva EÚ podporovaná webovými technologickými 
riešeniami umožňuje centralizovať účtovné a daňové 
funkcie spoločnosti. Tento trend možno pozorovať aj 
na Slovensku, keď sa zvyšuje počet firiem, ktoré fungujú 
bez lokálneho finančného tímu.“

Dagmar Haklová
Senior manažér, daňové poradenstvo

Naše prieskumy ukazujú, že outsourcing v rôznych formách v súčasnosti využívajú 
väčšinou:

Obchodné a marketingové dcérske spoločnosti zahraničných firiem
        Podnikateľská činnosť takejto spoločnosti zahŕňa predaj výrobkov skupiny na Slovensku, 

s tým súvisiace marketingové aktivity a miestny prieskum trhu. Firma má zvyčajne do 10 
zamestnancov. Centrála plne kontroluje činnosti svojej dcérskej spoločnosti, a preto všetky 
údaje súvisiace s lokálnymi aktivitami sú evidované a uchovávané v jej systémoch.

Projektové spoločnosti založené na obmedzený čas
        Spoločnosť je založená na dobu určitú, aby realizovala konkrétny projekt. Väčšinu svojich 

činností realizuje subdodávateľským spôsobom a má len veľmi obmedzené lokálne personálne 
zázemie. Z ekonomických dôvodov sú činnosti týkajúce sa lokálneho účtovníctva a daní 
zabezpečované subdodávateľsky a centrála funguje ako interný kontrolór.

Majitelia nehnuteľností
        Majitelia nehnuteľností, ktorí prenajímajú svoje priestory. Lokálna kancelária riadi správu 

lízingových zmlúv a pohľadávok. Účtovníctvo a daňové úlohy sú zvyčajne zabezpečované 
subdodávateľmi, ktorí ale všetky transakcie evidujú vo finančnom softvéri používanom 
všetkými spoločnosťami skupiny klienta.

Účtovníctvo i dane sú riešené plne 
subdodávateľským spôsobom vrátane 
výkazníctva pre manažment a správy 
dodávateľských procesov.

Neexistuje iba jeden jediný model nastavenia 
chodu celého finančného oddelenia, pretože spôsob 
jeho fungovania je pri každej spoločnosti iný.

Účtovníctvo i dane sú riešené subdodávateľským 
spôsobom, ale subdodávateľ pracuje 
s vnútropodnikovým softvérom (tzv. ERP 
systémom) spoločnosti.

 Účtovníctvo vedie centrálny účtovný tím 
spoločnosti v jej ERP systéme a externý dodávateľ 
vedie lokálne účtovné záznamy paralelne.

Možnosti na zváženie



Daňové registrácie

Firemné sekretárske služby

Správa platieb (proces nákupu)

Správa pohľadávok (vrátane vystavovania faktúr)

Daňový agent

Účtovné služby s ponukou funkcie duálnej účtovej osnovy a vrátane webového prístupu do systému

Mzdové účtovníctvo

Zostavenie účtovnej závierky

Príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Vedenie registra dlhodobého majetku

Príprava daňového priznania k DPH a súvisiacich hlásení

Príprava špecifických reportov podľa požiadaviek spoločnosti

Country-by-Country Reporting

Príprava dokumentácie transferového oceňovania

Zabezpečenie ostatných lokálnych povinností týkajúcich sa dodržiavania zákonných, resp. iných 
požiadaviek a výkazníctva, napr. daňové priznanie k dani z motorových vozidiel či hlásenia pre 
NBS

Zastupovanie počas daňových kontrol

obhájiť svoje daňové pozície a vyhnúť sa 
tak pokutám a sankciám

plne využívať jestvujúce interné investí-
cie do technológií, resp. mať prístup k 
riešeniam tretích strán

zabezpečiť, že interné kontrolné postupy 
budú zrealizované v súlade so štandard-
mi spoločnosti

zakomponovať najnovšie zmeny daňovej 
legislatívy do vašich procesov

presunúť ťažisko svojej práce 
od napĺňania požiadaviek spätých s 
dodržiavaním zákonných a iných predp-
isov ku kontrole a výkazníctvu,

implementovať čo najefektívnejší model 
z hľadiska nákladov

dovoľuje vám upriamiť vaše úsilie 
na vašu hlavnú podnikateľskú činnosť

vyriešiť kapacitné problémy 
a minimalizovať negatívne dôsledky 
v prípade odchodu zamestnanca 
z pracovnej pozície.

Akú hodnotu môžete získať?
Ak si dostatočne zavčasu premyslíte, ako správne nastaviť fungovanie vášho finančného oddelenia, 

pomôže vám to:

Radi s vami budeme spolupracovať na dosiahnutí vašich cieľov

Náš tím ponúka praktické skúsenosti s rôznymi ERP systémami, napríklad Oracle, Microsoft NAV 
a SAP. Pomáhame spoločnostiam využívať ich existujúcu technologickú infraštruktúru a prepojiť 
ju s našimi špičkovými technologickými riešeniami s cieľom plniť lokálne legislatívne požiadavky 
efektívnym spôsobom. Ponúkame „modulárny model služieb“ – môžete využívať kombináciu 
služieb, ktoré potrebujete, a iba tak dlho, ako naozaj treba:
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Radi sa s vami porozprávame o optimálnom nastavení vášho finančného oddelenia, pričom 
zohľadníme vaše a zákonné požiadavky a technologické možnosti, aby ste mali istotu, že všetky 
zákonné požiadavky budete efektívnym spôsobom dodržiavať od prvého dňa.


