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Transferové oceňovanie v CEE: Prehľad legislatívy 2016 

Krajina  Česká republika Maďarsko Poľsko Rumunsko Slovensko 

Princíp         
nezávislého vzťahu 

Áno Áno Áno Áno Áno 

Legislatíva 

Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z príjmov 
(odsek 23/7); 
Zmluvy o zamedzení dvojitého 
zdanenia 

Zákon LXXXI z roku 1996 k dani 
z príjmov právnických osôb (odsek 
4/23; odsek 18; odsek 31/2) 
Zákon XCII o daňových postupoch 
(odsek 1/8; odsek 132/B-C; odsek 
176/A); Zákon CXXVII k DPH 
(Odsek 67); Zmluvy o zamedzení 
dvojitého zdanenia 

Zákon o dani z príjmov právnických 
osôb z 15.2.1992 (článok 9a); 
Zákon o dani z príjmov fyzických 
osôb z 26. júla 1991 (článok 25a); 
Zmluvy o zamedzení dvojitého 
zdanenia 

Rumunský finančný poriadok  
(Odsek 11/2) a Metodické normy; 
Zmluvy o zamedzení dvojitého 
zdanenia; 
Smernica OECD  

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov (Odseky 17/5, 17/6, 17/7, 
18); 
Zmluvy o zamedzení dvojitého 
zdanenia 

Kontrolované strany 

Tuzemské a zahraničné spriaznené 
osoby 
Zákon č. 586/1992 Sb. O dani z 
príjmov (odsek 23/7)  

Tuzemské a zahraničné spriaznené 
osoby; pobočky a centrály; od 
1.januára 2015 entity so spoločným 
riadením  
Určené zákonom LXXXI z roku 
1996 k dani z príjmov právnických 
osôb (odsek 4/23) 

Tuzemské a zahraničné spriaznené 
osoby 
Zákon o dani z príjmov PO (článok 
11) a Zákon o dani z príjmov FO 
(článok 25) 

Tuzemské a zahraničné spriaznené 
osoby 
Rumunský finančný poriadok 
(odsek 11/2) 

Tuzemské a zahraničné spriaznené 
osoby 
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z 
príjmov (odsek 2, (n-r)  

Aplikovateľné 
metódy  TP  

Tradičné a iné metódy podľa smernice 
OECD k transferovému oceňovaniu 

Uprednostňujú sa transakčné 
metódy pred metódami 
porovnávajúcimi zisk. Je možné 
využiť metódu nezávislej trhovej 
ceny, metódu následného predaja, 
metódu zvýšených nákladov, 
delenia zisku a čistého obchodného 
rozpätia. Iné metódy je možné 
uplatniť len v prípade, ak nie je 
možné dokázať princíp nezávislého 
vzťahu pomocou určených metód.  

Tradičné metódy podľa smernice 
OECD k TP (uplatňuje sa princíp 
najvhodnejšej metódy); 
Mala by sa uplatniť metóda 
nezávislej trhovej ceny, metóda 
následného predaja alebo metóda 
zvýšených nákladov. Ak nie je 
možné uplatniť jednu z týchto 
metód, je potrebné využiť jednu 
z transakčných ziskových metód. 

Tradičné a iné metódy podľa 
smernice OECD k TP (uplatňuje sa 
princíp najvhodnejšej metódy, 
preferovaná je metóda nezávislej 
trhovej ceny a výber inej metódy je 
potrebné odôvodniť) 

Tradičné a iné metódy podľa 
smernice OECD k transferovému 
oceňovaniu (uplatňuje sa princíp 
najvhodnejšej metódy) 

Predbežné cenové 
dohody (APA) - 
platnosť 

Do 3 rokov  (ak sú splnené podmienky 
a zákon sa nezmenil) 

3 – 5 rokov, s možnosťou predĺžiť 
o ďalšie 3 roky  

Do 5 rokov, s možnosťou predĺžiť 
lehotu o ďalších 5 rokov, ak 
podmienky zostali nezmenené   

Do 5 rokov, s možnosťou  
predĺženia v prípade dlhodobých 
zmlúv  

Do 5 rokov, s možnosťou predĺžiť 
lehotu o ďalších 5 rokov, ak 
podmienky zostali nezmenené   

Použitie APA Miestny daňový úrad Miestny daňový úrad Ministerstvo financií Miestny daňový úrad Miestny daňový úrad 

Subjekty, ktoré 
musia viesť TP 
dokumentáciu 

Všetci daňovníci, ktorí uskutočňujú 
transakcie s domácimi alebo 
zahraničnými spriaznenými osobami 

Daňovníci, ktorí uskutočňujú 
transakcie so spriaznenými 
osobami, s výnimkou malých 
a stredných podnikov 
špecifikovaných v zákone k dani 
z príjmov PO (FO sú  
mimo pôsobnosti) 

Daňovníci, ktorí uskutočňujú 
transakcie so spriaznenými 
osobami; 
Daňovníci, ktorý uskutočňujú 
transakcie s tzv. daňovými rajmi 

Všetci daňovníci, ktorí uskutočňujú 
transakcie so spriaznenými 
osobami 

Všetci daňovníci, ktorí uskutočňujú 
transakcie so spriaznenými 
osobami 

Jazyk  
Vyžaduje sa, aby dokumentácia bola 
v českom jazyku 

Dokumentácia je akceptovaná 
v EN, DE, FR alebo v HU jazyku.  
V prípade predloženia v inom 
jazyku, je daňový úrad oprávnený 
vyžiadať predloženie prekladu 
v maďarskom jazyku 

Dokumentácia musí byť pripravená 
v poľskom jazyku 

Dokumentácia musí byť pripravená 
v rumunskom jazyku 

Dokumentácia musí byť pripravená 
v slovenskom jazyku. Na základe 
žiadosti môže daňový úrad schváliť 
aj iný jazyk 

Zjednodušená 
dokumentácia 

Áno, zjednodušená dokumentácia je 
možná v prípade vybraných transakcií 

Áno, pre služby s nízkou pridanou 
hodnotou, ak sú dodržané určité 
podmienky  

N/A N/A 

Áno, je možné viesť len tzv. 
zjednodušenú dokumentáciu 
v prípade vybraných daňovníkov, 
ako napr. živnostníkov a SME, ak 
sú dodržané určité pravidlá 

Transferové oceňovanie = TP; Advance pricing agreement (Predbežné cenové dohody) = APA; Usmernenie = Sekundárna legislatíva; Správne usmernenie =  Iné ako zákony a usmernenia 



 

Transferové oceňovanie v CEE: Prehľad legislatívy 2016  

 

Krajina  Česká republika Maďarsko Poľsko Rumunsko Slovensko 

Platný predpis alebo 

usmernenie 

Aj napriek tomu, že smernica 

OECD o TP nie je záväzná, 

uplatňuje sa väčšina základných 

pravidiel. Na základe OECD 

smernice  vydala daňová správa 

smernice D-332,D-333 a D-10, 

ktorých cieľom je zjednotenie 

postupov zdaňovania transakcií 

medzi medzinárodnými 

spoločnosťami daňovými úradmi 

ako aj daňovníkmi 

 

Nariadenie č. 22/2009 vydaná 

Ministerstvom národného 

hospodárstva k požiadavkám na 

transferovú dokumentáciu; 

Nariadenie č. 38/2006 vydané 

Ministerstvom financií k APA 

Nariadenie ministra financií k dani 

z príjmov prostredníctvom hodnotenia 

a k spôsobu a eliminácii dvojitého 

zdaňovania  v prípade úpravy príjmov 

spriaznených osôb; 

Nariadenie ministra financií o stanovení 

krajín a území, ktoré uplatňujú škodlivú 

daňovú súťaž s ohľadom na daň z príjmov 

Nariadenie č. 222/2008 upravujúce 

obsah TP dokumentácie;  

Rozhodnutie vlády č. 529/2007 

ohľadom APA; 

Daňový poriadok– Nariadenie č. 

92/2003 

Finančný spravodajca č. 14/1997, 

20/1999, 3/2002, v ktorom OECD 

smernica o TP z rokov 1995 a 1997 

bola zverejnená v SK jazyku 

 

Finančný spravodajca č. 1/2009, 

8/2014, 5/2015, v ktorom bolo 

zverejnené metodické usmernenie 

Ministerstva financií týkajúce sa 

obsahu TP dokumentácie  

Poplatky za APA 
10,000 CZK (cca. 370 EUR)              

za jednu transakciu  

Jednostranné APA – min.  

500,000 HUF (cca. 1,613 EUR), 

max. 7,000,000 HUF (cca. 22,580 

EUR); 

Dvojstranné APA  - min. 

3,000,000 HUF (cca.  9,677 

EUR), max. 8,000,000 HUF (cca. 

25,806 EUR);  

Mnohostranné APA - min. 

5,000,000 HUF (cca. 16,129 

EUR), max. 10,000,000 HUF 

(cca. 32,258 EUR) 

 

1% z hodnoty transakcie, ktorá je 

predmetom APA. Avšak, v prípade 

jednostranných  APA, ktoré sa vzťahujú 

len tuzemské entity, by suma mala byť 

min. 5,000 PLN (cca. 1,193 EUR) a max. 

50,000 PLN (cca. 11,938 EUR); v prípade 

jednostranných  APA vzťahujúcich sa na 

zahraničné entity min. 20,000 PLN (cca. 

4,775 EUR) a max. 100,000 PLN (23,876 

EUR).  

V prípade dvojstranných 

a mnohostranných APA suma min. 50,000 

PLN (cca. 11,938 EUR) a max. 200,000 

PLN (cca. 47,753 EUR) 

Pre veľké spoločnosti a daňovníkov 

s hodnotou transakcií presahujúcou 

4,000,000 EUR poplatok  20,000 

EUR pre prvotné APA a 15,000 

EUR pre úpravu prvotných  APA. 

Pre menšie spoločnosti 

a daňovníkov s celkovou hodnotou 

transakcií  nižšou ako 4,000,000 

EUR, poplatok vo výške 10,000 

EUR za prvotné APA a 6,000 EUR 

za úpravu prvotných APA 

Jednostranné APA - min. 4,000 

EUR, max. 30,000EUR; 

 

Dvojstranné alebo mnohostranné 

APA - min. 5,000 EUR, max. 

30,000 EUR 

Pokuty 

Žiadne špecifické pokuty pre TP .  

Môže dôjsť k úprave daňového 

základu plus pokute (20%) 

a úroku za oneskorenú platbu 

(14% p.a. + REPO úrok) 

 

Ak v dôsledku TP dôjde ku 

kráteniu daní, môže byť uložená 

pokuta (vo výške 50% plus úrok 

za neskorú platbu).  Zároveň, ak 

daňovník nepredloží TP 

dokumentáciu, môže byť uložená 

pokuta do výšky 2,000,000 HUF 

(cca. 6 452 EUR) za transakciu.  

V prípade opakovaného 

porušenia povinností v súvislosti 

s TP dokumentáciou, môže 

pokuta narásť až do 4,000,000 

HUF (cca.12 903 EUR) alebo do 

výšky  16,000,000 HUF (cca. 

51 613 EUR) v prípade 

opakovaného nesplnenia 

povinnosti 

Ak je zisk spoločnosti vypočítaný daňovým 

úradom vyšší (t.j. daňová strata je nižšia) 

ako deklaroval daňovník, a zároveň 

nepodá požadovanú TP dokumentáciu, 

rozdiel sumy sa zdaní daňovou sadzbou 

50% 

Žiadne špecifické pokuty za TP. 

Môže dôjsť k úprave daňového 

základu plus úroku za neskorú 

platbu a pokuty. Za nedodržanie 

povinností v súvislosti s TP môže 

byť uložená pokuta vo výške 

12,000 – 14,000 RON (cca. 2724 

EUR - 3178 EUR)  

Žiadne špecifické pokuty za TP.  

Môže dôjsť k úprave  daňového 

základu a k pokute. V prípade, že si 

daňový subjekt nesplní povinnosť 

viesť dokumentáciu k TP, hrozí mu 

pokuta za nesplnenie povinnosti 

nepeňažnej povahy až do výšky 3 

000 EUR 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O Accace  

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy a 

daňového poradenstva. S viac ako 250 zamestnancami a 1400 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nie len na 

Slovensku  ale aj v regióne strednej a východnej Európy.  

Aktuálne má Accace 7 pobočiek v Európe a prostredníctvom siete partnerov rozširuje svoje globálne pôsobenie. Kancelárie Accace nájdete na 

Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a na Ukrajine.  

Viac nájdete na www.accace.com  

 

Kontaktuje nás a získajte viac informácií o transferovom 

oceňovaní v krajinách CEE! 

slovakia@accace.com +421 2 3255 3000 
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