
Transferové oceňovanie 2016 
 

Zahraničné spriaznené osoby  
ak uskutočňujú transakcie medzi sebou 
 

Tuzemské spriaznené osoby  
od 1.1.2015 aj tuzemské spriaznené osoby, ak uskutočňujú medzi sebou transakcie  

KTO MUSÍ PRIPRAVIŤ TRANSFEROVÚ 

DOKUMENTÁCIU? 

Jazyk dokumentácie 
 

Slovenský jazyk 
Avšak, na základe žiadosti môže správca dane schváliť aj iný jazyk. 

 

Požadovaný rozsah  

dokumentácie 
 

Podľa minimálneho požadovaného rozsahu rozlišujeme: 

1. úplná dokumentácia, 

2. základná dokumentácia 

3. a skrátená dokumentácia. 

 

Zjednodušenú 

dokumentáciu 

môžu použiť 

živnostníci alebo 

SME, ak sú 

dodržané určité 

podmienky. 

 

KEDY JE POTREBNÉ VYTVORIŤ DOKUMENTÁCIU? 
 

až do 3 000 EUR  
Za nesplnenie povinnosti viesť transferovú 

dokumentáciu, t.j. za nesplnenie povinnosti 

nepeňažnej povahy. 

 

+ dorubenie dane 

  

AKÉ POKUTY VÁM HROZIA? 
 

  až do 11 rokov  
môže uložiť správca dane pokutu 
 

Správca dane môže vyrubiť daň najneskôr do 

10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla 

povinnosť podať daňové priznanie, t.j.  

transferové oceňovanie tak môže byť 

predmetom daňovej kontroly až 11 rokov. 

 

  

AKÉ METÓDY MOŽNO UPLATNIŤ PRI STANOVENÍ CIEN? 
 

  Využívajú sa tradičné metódy a iné metódy podľa smernice OECD k transferovému oceňovaniu 

Uplatňuje sa princíp najvhodnejšej metódy 

Možná je aj kombinácia viacerých metód 

  
Metóda nezávislej 

trhovej ceny 

Metóda následného 

predaja 
 

Využíva sa najmä pri distributéroch 

produktov 

Metóda zvýšených 

nákladov 
 

Pri transakciách, ktorých 

predmetom je výroba a predaj 

polotovarov / hotových produktov, 

ktoré neobsahujú vysokú  

pridanú hodnotu 

Metóda delenia zisku 
 

Vhodné pri vysoko integrovaných 

transakciách, keď strany prispievajú 

v rámci transakcie unikátnym 

spôsobom alebo vlastnia  

hodnotný nehmotný majetok   

Metóda čistého 

obchodného rozpätia 
 

Porovnateľné transakcie sa 

významne líšia vo funkciách.  

Údaje o hrubej marži nie sú 

spoľahlivé 

JE MOŽNÉ ODSÚHLASIŤ METÓDU SPRÁVCOM DANE? 
 

  
Môžete požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového 

oceňovania najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého by sa mala odsúhlasená metóda 

ocenenia uplatňovať. Týmto spôsobom si môžete overiť, či postupujete správne a či je navrhovaný spôsob ocenenia 

transakcie v súlade s princípom nezávislého vzťahu. 

Žiadosť o jednostranné APA 

 

Min. 4 000 EUR 

Max. 30 000 EUR 

Žiadosť o viacstranné APA 

 

Min. 5 000 EUR 

Max. 30 000 EUR 

Vydanie rozhodnutia o 

odsúhlasenej metóde ocenenia 
 

Max. 5 zdaňovacích 

období  
(možnosť predĺženia ak nedošlo k 

zmene podmienok) 

Lehota na predloženie dokumentácie je do  

15 dní odo dňa výzvy 
 

Správca dane alebo finančné riaditeľstvo je v odôvodnených prípadoch 

oprávnené vyzvať vás na predloženie transferovej dokumentácie 

kedykoľvek, nielen počas daňovej kontroly; najskôr  však po uplynutí  

príslušného zdaňovacieho obdobia, ktorého sa dokumentácia týka. 

Za každé zdaňovacie obdobie 

 

Ak realizujete kontrolované 

transakcie s rovnakými členmi 

skupiny opakovane, a nenastanú 

žiadne nové skutočnosti 

ovplyvňujúce spôsob stanovenia 

cien, môžete sa odvolať na 

dokumentáciu za predošlé 

obdobie. 

 

Využíva sa najmä  pri transakciách 

s hmotným majetkom, transakciách 

s nehmotným majetkom,  

finančných transakciách  

Transferové oceňovanie je postup, ako stanoviť ceny pri transakciách – napríklad 

transfere tovaru alebo poskytnutí služby, poskytnutí pôžičky alebo úveru a iných - 

medzi závislými osobami pre daňové účely tak, aby zodpovedali podmienkam 

nezávislého vzťahu. 

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.  

 

Accace k.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 

www.accace.sk , slovakia@accace.com 

Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti v obsahu. Informácie uvedené v dokumente môžu byť po jeho 

zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. 

http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_Infographic
http://accace.sk/?utm_source=Logo&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_Infographic

