
Varovné signály = možná 
daňová kontrola 

•  Významný objem transakcií medzi spriaznenými 
spoločnosťami

•  Zmena modelu podnikania

•  Pokles ziskovosti/strata po ziskovom období

•  Značná strata alebo dlhodobá stratová pozícia 
spoločnosti

•  Transakcie s krajinami, ktoré sa správajú daňovo 
„agresívne“ 

•  Transakcie s „kvázi daňovými rajmi“ či 
krajinami s nízkymi daňovými sadzbami

•  Ziskovosť/trend ziskovosti spoločnosti pod 
priemerom ziskovosti daného odvetvia v EÚ

•  Významné retrospektívne úpravy 
transferového oceňovania (nahor – nadol)

•  Žiadosť o vrátenie (významných) preplatkov 
na dani

•  Platby licenčných poplatkov spriazneným 
spoločnostiam

•  Platby poplatkov za manažérske služby 
spriazneným spoločnostiam

•  Riešenie sporov v oblasti transferového 
oceňovania/pomoc pri daňovej kontrole

•  Vplyv transférového oceňovania na iné dane

• Interná previerka transferového oceňovania

•  Príprava/zrevidovanie transferovej 
dokumentácie (všeobecná dokumentácia, 
špecifická dokumentácia, koordinácia 
globálnej dokumentácie)

•  Plánovanie a implementácia transferových 
cien (zladenie postupov v oblasti transferového 
oceňovania v rámci skupiny a vypracovanie 
interných smerníc a postupov pre transferové 
oceňovanie)

•  Podpora pri tzv. „Country-by-country 
reportingu“ (CbCR)

•  Asistencia v procese získania rozhodnutia 
o odsúhlasení metódy ocenenia 
(APAs – Advance Pricing Agreements)

•  Asistencia v rámci procedúr vzájomných 
dohôd (MAPs - Mutual Agreement Procedures)

V akých oblastiach môže 
PwC pomôcť

Transferové 
oceňovanie je spájané 

s výrazmi „daňový raj“ 
a „obchádzanie dane.“

Aktivity 
nadnárodných 

spoločností 
sa dostali do centra 
záujmu daňových 

orgánov.

Globalizácia a 
prudký rozmach 

medzinárodného 
obchodu spôsobili tlak 

na stanovovanie cien 
v rámci skupiny.

 Striktná regulácia a 
vymáhanie dodržiavania 

princípu nezávislého 
vzťahu - najvyššia 
priorita daňových 

orgánov.

Náš tím špecialistov na transferové oceňovanie 
upozorňuje na indikátory, ktoré signalizujú 
problémy v oblasti transferového oceňovania 
a možný záujem daňových úradov.
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