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Editorial
Marie Konečná, partnerka společnosti KPMG Česká republika  
odpovědná za oblast převodních cen

Převodní ceny – u nás  
a ve světě
Globální ekonomické prostředí vyžaduje 
po nadnárodních firmách globální organizaci 
obchodních transakcí a procesů. Tento 
dlouhodobý trend posilují jak mezinárodní 
konkurence, tak i existující technologie. 
Na druhé straně se jednotlivé daňové 
správy o to více snaží uhájit vlastní daňové 
a fiskální zájmy. Vznikají tak nové požadavky 
v oblasti regulace transfer pricingu 
(převodních cen), prohlubují se nároky na  
lokální dokumentaci a sofistikovanější 
jsou i daňové kontroly a vyšší pak 
daňové doměrky. Podle našich zkušeností 
právě převodním cenám finanční úřady 
věnují v současné době pozornost 
během každé daňové kontroly. 

Při nastavování transakcí a jejich cenových 
podmínek je nutné u převodních cen 
zohlednit nejen globální, ale také lokální 
podmínky a strategie. Nejde přitom jen 
o zpracování stovek papírů a shromáždění 
tisíce stran dokumentace, ale o celkovou 
problematiku řízení převodních cen. Ty se 
stávají strategickým nástrojem pro řízení 
investic a obchodních modelů a nejsou 
tak už jen nástrojem daňového plánování, 
jak se často mylně prezentuje. Zejména 
přeshraniční transakce se musí sjednávat 
s ohledem na případnou průkaznou 
argumentaci při obhajobě cen před 
správci daně z různých zemí, a to nejen 
s ohledem na směrnice OECD či metodiku 
Evropské komise (zejména tzv. Code of 
Conduct), ale také na další lokální legislativu 
platnou v této oblasti.

Jak přitom ukazuje mezinárodní analýza 
celosvětové sítě poradenských společností 
KPMG Global Transfer Pricing Review, 
lokální legislativa se v jednotlivých zemích 
liší. V řadě zemí stanoví dokumentační 
povinnost specifická zákonná úprava. 
Jinde sice zákonná úprava není, nicméně 
v praxi finanční úřady dokumentaci vyžadují. 
V některých zemích je nutné kromě popisu 
obchodního modelu, vlastní transakce 
a metody doložit také srovnávací analýzu. 

Liší se i časové nároky na zpracování 
dokumentace. Jsou státy, kde je nutné 
již v okamžiku zpracování daňového 
přiznání mít dokumentaci připravenou, 
případně ji společnosti musí na výzvu 
finančního úřadu předložit ve velmi krátké 
době po vyzvání. Nesplnění zákonných 
povinností, případně zpochybnění 
dokumentace a uplatněných cen se 
přitom často tvrdě penalizuje. 

Na druhou stranu řada zemí, včetně České 
republiky, umožňuje v předstihu sjednat 
s finanční správou tzv. Advance Pricing 
Agreements (APA) – předběžnou dohodu 
v oblasti převodních cen. V našem zákonu 
o daních z příjmů jde o tzv. závazné 
posouzení způsobu, jakým byla vytvořena 
cena sjednávaná mezi spojenými osobami.

Česká republika patří v mezinárodním 
srovnání k těm zemím, kde zákon explicitně 
nevyžaduje zpracování dokumentace 
v předepsaném termínu a ani nestanoví 
speciální sankce a penále za její 
nepředložení. Přesto se nelze domnívat, 
že není nutné se touto oblastí zabývat. 
Ministerstvo financí ČR vydalo několik 
pokynů jak postupovat a doložit zákonný 
požadavek paragrafu 23 odst. 7 zákona 
o daních z příjmů, který se cenami 
u transakcí mezi spojenými osobami 
a jejich tržní obvyklostí zabývá. Předložení 
dokumentace a doložení transakcí 
v souladu s těmito pokyny podle našich 
zkušeností je vstřícně akceptováno.

Co z výše uvedeného plyne? Každá nově 
sjednávaná transakce, implementovaný 
obchodní model či „supply chain“ by měly 
optimálně projít několika fázemi. Základem 
první plánovací fáze je komerčně optimální 
obchodní model, modifikovaný s ohledem 
na legislativu převodních cen a ostatní 
daňovou legislativu. V další, dokumentační 
fázi jde především o přípravu globální 
a lokální strategie v oblasti převodních 
cen a dokumentace s ohledem 
na existující legislativu a požadavky. 
Následuje implementační fáze cenového 
modelu na operativní a transakční úrovni, 

včetně kalkulací, reportingu a monitorování 
výsledků. Konečně při fázi obhajování 
se ke slovu dostávají daňové kontroly, 
výzvy a zpochybnění transakcí z daňového 
hlediska. Zde je nutno mít podklady, 
které umožní průkazně argumentovat 
a dokladovat průběh transakcí a jejich 
správné nastavení. 

I když se dokumentace v oblasti převodních 
cen zpracovává v zahraničí, s ohledem 
na specifika, lokální legislativu a požadavky 
to automaticky neznamená, že je možné 
se touto oblastí nezabývat. Tzv. Masterfile, 
který obsahuje základní informace a popisy 
přeshraničních transakcí, by totiž měla 
návazně doplňovat lokální dokumentace 
zachycující transakce. Ta by měla zohlednit 
existující pokyny Ministerstva financí 
ČR a specifikovat vnitrostátní transakce, 
které Masterfile zpravidla neobsahuje.

Máte-li pocit, že Vám na jedné straně chybí 
obecně metodické informace o aktuálním 
dění v této oblasti a na straně druhé 
postrádáte více konkrétních poznatků 
o situaci v české daňové praxi a legislativě, 
pak věříme, že Vás nejnovější vydání 
časopisu Horizonty zaujme. Přináší nejen 
článek o posledním vývoji na úrovni 
Evropské komise o Směrnici k předběžným 
cenovým dohodám od partnera společnosti 
KPMG v Belgii Dirka Van Stappena, který 
je od roku 2002 členem EU Joint Transfer 
Pricing Forum, ale také příspěvek 
ing. Michala Roháčka z Ministerstva 
financí ČR o aktuální situaci v oblasti 
převodních cen v České republice. 

Kromě toho zde naleznete řadu konkrétních 
informací od kolegů z našeho týmu pro 
oblast převodních cen, kteří se této 
tématice již několik let věnují a zpracovali 
více než 100 analýz, reportů a studií, 
včetně několika úspěšných žádostí 
o závazné posouzení. 
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Společné fórum EU pro 
převodní ceny udává směr 
V návaznosti na svou studii nazvanou 
Zdanění firem v rámci vnitřního trhu 
ustanovila Evropská komise v červnu 
roku 2002 Společné fórum EU pro 
převodní ceny. Fórum tvoří jeden odborník 
z daňové správy každého členského 
státu EU a dále deset (od roku 2007 15) 
expertů ze soukromé sféry. Zástupci 
kandidátských zemí a OECD se jednání  
Fóra účastní jako pozorovatelé. Počínaje 
1. březnem 2007 prodloužila Evropská 
komise mandát Fóra o další dva roky.

Prvním cílem Fóra bylo dosáhnout 
efektivnějšího a jednotného uplatňování 
Evropské úmluvy o arbitráži z roku 1990 

(dále Úmluva). Výsledkem jeho práce 
v této oblasti bylo v roce 2004 vydání 
Kodexu chování, včetně praktického 
doporučení pro implementaci Úmluvy. 
Fórum také svou vahou přispělo k ratifikaci 
Úmluvy jednotlivými členskými státy, 
přičemž poslední ratifikace se uskutečnila 
v létě roku 2004. Úmluva opětně vstoupila 
v platnost 1. listopadu 2004 se zpětnou 
účinností od 1. ledna 2000. 

Druhá část pracovního programu se týkala  
dokumentace převodních cen. Mělo se za  
to, že jednotný přístup EU k požadavkům 
na dokumentaci bude přínosem jak pro 
plátce daně (z důvodu snížení nákladů 
na zajištění souladu s předpisy a nižšího 
rizika uložení penále v souvislosti 
s dokumentací), tak pro finanční úřady 

(z hlediska větší transparentnosti 

a konzistence). Fórum vypracovalo novou 

metodiku dokumentace k převodním 

cenám nazvanou EU Transfer Pricing 

Documentation (dále jen EU TPD). 

Metodika EU TPD, která byla v roce 

2005 zahrnuta do Kodexu chování, se 

skládá ze dvou hlavních částí: 

• dokumentační sady obsahující 

společné standardizované informace 

pro všechny členské státy EU  

(tzv. hlavní soubor); a 

• několika standardizovaných 

dokumentačních sad, přičemž 

každá obsahuje informace týkající 

se konkrétní země a pouze pro 

tuto zemi je také k dispozici (tzv. 

specifická dokumentace).

Od vydání revidovaných Směnic OECD o převodních cenách 
(1995) finanční úřady v Evropě ještě více zpřísnily předpisy 
a požadavky na dokumentaci převodních cen. To způsobilo 
významný růst nákladů, které musejí mezinárodní společnosti 
vynaložit, aby tyto předpisy splnily. Rovněž se provádí stále 
více hloubkových kontrol zaměřených na oblast převodních 
cen. Firmy tak čelí nejistotě, kterou ale lze odstranit sjednáním 
předběžné cenové dohody (Advance Pricing Agreement, APA). 
Na základě výsledků práce Společného fóra EU pro převodní ceny 
(Joint Transfer Pricing Forum, JTPF, dále jen Fórum) vydala Evropská  
komise Doporučení, která se týkají APA (dále jen Doporučení).
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Třetím bodem programu byly předběžné 

cenové dohody. 26. února 2007 zveřejnila  

Evropská komise třetí zprávu o práci Fóra, 

v níž vyzvala Radu EU ke schválení 

navrhovaných Doporučení týkajících 

se dohod APA a členské státy k jejich 

promítnutí do národních legislativ.  

5. června 2007 Rada EU schválila daná 

Doporučení, jejichž cílem je zabránit 

sporům ohledně převodních cen 

a dvojímu zdanění. Níže jsou popsány 

hlavní body těchto Doporučení.

Definice předběžných 
cenových dohod
Předběžná cenová dohoda představuje 

ujednání, které pro pevně ohraničené 

období stanoví podmínky, například metody 

či hlavní hypotézy, pro určení převodních 

cen transakcí mezi spřízněnými osobami 

předtím, než se tyto transakce uskuteční.  
Vedle dvou- či vícestranných dohod 
APA, kterých se účastní dvě či více  
daňových správ, existují také jednostranné 
dohody mezi daňovým poplatníkem 

a správcem daně jedné země. 

Dohody APA jsou v EU 
na vzestupu
Počet dvou- a vícestranných dohod 
APA v Evropě zřetelně stoupá. Členské 
společnosti celosvětové sítě KPMG 
pomohly mezinárodní společnosti, která 
působila v sektoru finančních služeb, 
uzavřít jednu z prvních vícestranných 
dohod APA v EU. Dohody se účastnily 
Belgie, Francie, Nizozemsko a Velká 
Británie. Použitá metodologie stanovení 
cen vycházela z metody rozdělení 
zisku na základě účetních výkazů 
sestavených podle IFRS. 

Některé členské státy EU zavedly formální 

postupy týkající se dohod APA teprve 

nedávno. V jiných zemích zatím předpisy, 

které by umožňovaly plátcům daně získat  

dohody APA, chybí. Vzhledem k tomu, 

že ze strany firem existuje jasná poptávka 

po funkčních postupech upravujících 

problematiku dohod APA, považovala 

Evropská komise za prospěšné publikovat 

k tomuto tématu Doporučení.

Doporučení týkající se 
dohod APA v EU 
Tato Doporučení se zaměřují na dvou- 
a vícestranné dohody APA, které jsou  
považovány za nejúčinnější prostředek  
k zamezení dvojímu zdanění. Doporučení 
připouštějí, že i jednostranné dohody 
APA mohou do určité míry riziko dvojího 
zdanění snížit, avšak upozorňují, že je 

„Doporučení mohou usnadnit firmám přístup 
k dohodám typu APA a přispět k zefektivnění 
celého procesu. Výsledkem širšího uplatňování 
dohod APA v EU by pak mělo být méně sporů  
a případů dvojího zdanění.“
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Závěr
Doporučení týkající se dohod APA snad motivují zbývající členské státy EU 
k zavedení formálních postupů v této oblasti a poskytnou ostatním zemím 
užitečné vodítko. Doporučení dále mohou usnadnit firmám přístup k dohodám 
typu APA a přispět k zefektivnění celého procesu. Výsledkem širšího uplatňování 
dohod APA v EU by pak mělo být méně sporů a případů dvojího zdanění.

informace, aby mohly posoudit žádosti 
o dohody APA. Doporučení také jasně 
uvádějí, že stažení žádosti o dohodu APA  
by nemělo automaticky vyústit v kontrolu.

Třetí fáze: vyhodnocení a sjednání 
dohody APA
Co nejdříve po obdržení formální žádosti  
by se měli zástupci PÚ vzájemně 
kontaktovat a stanovit harmonogram 
pro dohodu APA. Daňový poplatník by 
měl úřadům pomoci se stanovením 
harmonogramu a umožnit posouzení 
žádosti tím, že jim poskytne informace. 
Stejně tak jako v první fázi se i pro tuto 
etapu zdůrazňuje potřeba otevřené 
a koordinované komunikace. 

Doporučuje se také, aby před samotným 
začátkem jednání každý z PÚ vydal 
k danému případu své hodnotící stanovisko. 
Rychle a účinně se tak odhalí a vyřeší 
případné nesrovnalosti.

Čtvrtá fáze: formální schválení 
Dohoda APA by měla být formálně 
schválena zúčastněnými daňovými 
správami a měla by obsahovat sjednané 
podmínky. Vícestranná dohoda APA 

může mít buď podobu jedné dohody 
podepsané všemi daňovými správami, 
nebo může být učiněna formou několika 
dvoustranných dohod mezi jednotlivými 
daňovými správami. 

Další probírané oblasti 
procesu APA
Doporučení se rovněž zabývají některými 
častými problémy a jejich řešením. Jedná 
se zejména o zpětnou platnost dohod 
APA (tzv. rollback), poplatky, hranici 
složitosti a typy transakcí, kterých by se 
měla dohoda APA týkat.

Pracovní program 
Společného fóra EU pro 
převodní ceny
Současný a budoucí pracovní program 
Fóra tvoří především sledování 
implementace a uplatňování Kodexů 
chování, které se týkají Evropské úmluvy 
o arbitráži a dokumentace převodních 
cen, a dále monitoring Doporučení 
týkajících se dohod APA, ošetření 
centrálních služeb a specifických otázek 
Evropské úmluvy o arbitráži, včetně tzv. 
trojúhelníkových případů.

třeba dodržovat zásadu obvyklé ceny 
a že existence takovéto jednostranné 
dohody nesmí zasáhnout do práv jiných 
daňových správ.

Doporučení popisují, jakým způsobem 
by měly členské státy v rámci procesu 
APA postupovat, a rovněž poskytují 
rady zúčastněným plátcům daně.

Čtyři fáze procesu APA
Doporučení počítají se čtyřfázovým 
procesem a popisují průběh každé 
jednotlivé fáze. 

První fáze: přípravná fáze/neformální žádost
Tato fáze by měla všem stranám poskytnout 
možnost, aby zvážily pravděpodobnost 
úspěchu dohody APA. Plátce daně by měl  
alespoň popsat příslušnou činnost 
a transakce, zúčastněné plátce daně, 
preferovanou metodu stanovení převodní 
ceny, požadované období platnosti dohody, 
případnou zpětnou platnost a země, 
jichž se bude dohoda týkat. V rámci 
přípravné fáze musí mít příslušná daňová  
správa možnost posoudit, zda bude 
žádost přijatelná. Daňové správy mohou 
také posoudit anonymní dotazy, avšak 
v takovém případě nejsou ujednání závazná.

Daňový poplatník by měl kontaktovat 
všechny subjekty v členských státech EU,  
jichž se dohoda APA přímo týká. Každému  
z nich by měl poskytnout stejné informace. 
Z nedávno uzavřených vícestranných 
dohod APA v EU je patrné, že pro úspěch  
dohody je klíčová koordinovaná a otevřená 
komunikace daňového poplatníka 
s příslušnými úřady (PÚ).

Druhá fáze: formální žádost o dohodu APA
Daňový poplatník musí podat formální 
žádost u daňové správy v zemi, ve které 
odvádí daně, a zároveň ve všech ostatních 
zúčastněných zemích. Žádost by měla  
obsahovat všechny podstatné informace, 
na jejichž základě může úřad žádost 
posoudit a zaujmout stanovisko ohledně 
metodologie, která se použije pro 
výpočet obvyklé ceny. 

Doporučení týkající se APA uvádějí, jaký  
druh informací se běžně vyžaduje. Daňové 
správy mají právo požadovat dodatečné 
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Pro účely výkonu správy daní přijala  
Česká republika jako člen Organizace 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD) doporučení této organizace 
uvedená ve Směrnici o převodních cenách 
pro nadnárodní podniky a daňové správy.1 
Ačkoliv základní principy převodních cen  
byly známé před publikací této směrnice 
a princip tržního odstupu byl již při vzniku  
dnešní daňové soustavy zakotven v zákoně  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o daních z příjmů“), konkrétně v § 23 
odst. 7, v praxi se tato poněkud složitá 
a zdánlivě nepřehledná problematika 

uplatňovala jen výjimečně. 

Pro lepší orientaci v této oblasti byl proto  
v roce 2004 Ministerstvem financí vydán 
metodický pokyn D 258,2 který převádí 
doporučení OECD do tuzemských 
podmínek v návaznosti na příslušné daňové 
předpisy. V souvislosti s vydáním pokynu  
D-258 je možné sledovat nárůst zájmu  
o problematiku převodních cen. Jedním 
z důvodů také je, že finanční úřady 
intenzivněji soustřeďují svou kontrolní 
činnost na kontrolu dodržování principu  
tržního odstupu při stanovení převodních 
cen mezi sdruženými podniky. Tato  
problematika se tak stala nedílnou součástí  
kontroly daňových subjektů, jež jsou členy  
mezinárodních podnikatelských uskupení. 

Pokud bychom chtěli zhodnotit vývoj 
v oblasti převodních cen v České republice, 
pak nelze než konstatovat, že tato 
problematika se stala nedílnou součástí 
daňové praxe jak z pohledu daňových 
poplatníků, tak z pohledu daňové správy.



9  téma tohoto vydání – Převodní ceny téma tohoto vydání – Převodní ceny  10

Horizonty září 2008

Institut závazného 
posouzení
Průlomovým krokem v oblasti převodních 
cen bylo zavedení institutu závazného 
posouzení způsobu, jakým byla cena 
sjednávaná mezi spojenými osobami 
vytvořena, a to s platností od roku 2006 
(viz § 38nc zákona o daních z příjmů). 
Tímto se do daňové praxe prosadil nový 
přístup, kdy daňová správa postupně 
rozšiřuje svou činnost směřující 
k podpoře poplatníků. 

Jde vlastně o uplatnění jednoho 
z doporučení OECD – možnosti uzavírat 
tzv. předběžná cenová ujednání, avšak 
s tím rozdílem, že v případě České 
republiky nejde o faktickou dohodu 
mezi správcem daně a poplatníkem, ale 
o postup, kdy správce daně vyhodnotí, 
zda je způsob tvorby převodních cen, 
který navrhuje poplatník, přijatelný. 
Tato procedura, tzv. binding rulings, je 
obvyklá i v jiných zemích a odpovídá 

obecným procesním pravidlům 
zakotveným v zákoně číslo 337/1992 
Sb. o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o správě daní a poplatků“).

Proces závazného posouzení zasahuje 
jak do oblasti aplikace tuzemských 
daňových předpisů, tak má dopady i na  
zdaňování v mezinárodním kontextu. Ve  
spolupráci se zástupci daňové veřejnosti 
byl proto za účelem jednotného výkladu 
a urychlení procesu, který předchází 
vydání rozhodnutí o závazném posouzení 
Ministerstvem financí, zpracován 
metodický pokyn D-2923.

Zkušenosti z praxe
Z dosavadních zkušeností plyne, že právě 
spolupráce mezi daňovou správou 
a daňovou veřejností, respektive daňovými 
subjekty je při posuzování žádostí 
o závazné posouzení zcela nezbytná. 

Vzájemnou dobrou komunikací lze předejít 

zbytečným nedorozuměním a průtahům 

v rámci procesu posuzování; musí se 

brát ovšem v úvahu fakt, že správce 

daně v tomto ohledu limitují procesní 

postupy upravené zákonem o správě 

daní a poplatků. 

Z dosud posouzených případů lze shrnout, 

že správce daně přibližně polovinu 

žádostí o závazné posouzení schválil. 

U druhé poloviny lze konstatovat, že  

žádosti byly zamítnuty například z důvodů  

nedostatečné dokumentace, chybného 

výběru srovnatelných transakcí, užití 

nevhodné metody pro stanovení převodních 

cen či odchýlení se od principu tržního 

odstupu. Je ale třeba zdůraznit, že tyto 

závěry plynou z velmi omezeného počtu 

předložených případů, neboť poplatníci 

zatím s předložením žádosti o závazné 

posouzení váhají, a to především vzhledem 

k náročnosti přípravy dokumentace. 
Právě obsah a rozsah dokumentace 
předkládané nejen pro účely závazného 
posouzení, ale také pro účely zdůvodnění 

„Proces závazného posouzení zasahuje jak 
do oblasti aplikace tuzemských daňových 
předpisů, tak má dopady i na zdaňování 
v mezinárodním kontextu.“
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Závěr
Metodická činnost je však jen podpůrným prostředkem k zajištění správného 
výběru daní. I nadále se u sdružených podniků budou finanční úřady zaměřovat 
na ověření správnosti stanovení základu daně také z titulu nastavení převodních 
cen. Pracovníci správce daně si přitom postupně rozšiřují své zkušenosti v této 
oblasti. Z dosavadní praxe vyplývá, že i v zájmu daňových poplatníků je žádoucí, 
aby se vybraní pracovníci finančních úřadů na oblast zdaňování nadnárodních 
podniků specializovali.

Ing. Michal Roháček
Mezinárodní spolupráce  
při správě přímých daní

Ústřední finanční a daňové ředitelství

Ministerstvo financí ČR, Praha

stanovení převodních cen v rámci daňové  
kontroly budou do budoucna předmětem 
určité diskuse. V tomto ohledu byl zatím  
Ministerstvem financí vydán metodický  
pokyn D-2934, který alespoň rámcově 
stanoví rozsah dokumentace k převodním 
cenám. Je nicméně nepopiratelným 
faktem, že nelze stanovit unifikovaný 
obsah dokumentace pro všechny případy 
převodů zboží, služeb či nehmotného 
majetku mezi sdruženými podniky. 

EU Joint Transfer  
Pricing Forum
Závěrem je nutné zdůraznit, že oblast  
převodních cen se týká především 
přeshraničních vztahů mezi sdruženými  
podniky a je tak záležitostí mezinárodního 
zdaňování a mezinárodního daňového 
plánování skupin podniků. Převodní 
ceny jsou takto vnímány jako velmi 

citlivá záležitost a jsou předmětem 

zájmu jednotlivých národních daňových 

správ. Řada států včetně České republiky 

proto přejímá mezinárodní standardy, 

které usnadňují komunikaci a sjednocují 

postoje jak mezi podniky a daňovými 

správami, tak i mezi daňovými správami 

jednotlivých států navzájem. 

Zde je třeba zmínit práci pracovního 

fóra zřízeného Evropskou komisí EU 

Joint Transfer Pricing Forum, jehož 

úkolem je sjednotit přístup k převodním 

cenám v rámci EU. Na práci tohoto 

fóra se podílejí jak zástupci daňových 

správ členských států EU, tak vybraní 

zástupci podnikatelské sféry. Výstupem 

fóra jsou pak doporučení, která jsou 

například v ČR zakomponována do výše 

zmíněných metodických pokynů. 

Výhled do budoucna
Pokud jde o budoucí vývoj v oblasti 
převodních cen, lze pak předpokládat, 
že se metodika bude nadále upřesňovat  
a postupně doplňovat, a to s ohledem 
na dosud získané zkušenosti a výsledky 

jednání v rámci OECD či EU. Pro nejbližší 
budoucnost se uvažuje o tématech 
jako zejména způsob ocenění služeb 
poskytovaných v rámci skupin podniků  
či převodů nehmotného majetku. 
V souvislosti s výsledky daňových kontrol 
(ale také s vydanými rozhodnutími 
o závazném posouzení) lze očekávat 
nárůst počtu případů mezinárodních 
daňových sporů, které jsou v této oblasti  
zatím výjimečné. Zde je pak možné použít  
prostředky podle tzv. EU Arbitrážní 
konvence či článku 25 smluv o zamezení 
dvojího zdanění – řešení případů dohodou.

___________________________________
1 Finanční zpravodaj č. 10/1997 a č. 6/1999

2 Finanční zpravodaj č. 1/2004

3 Finanční zpravodaj č. 1/2006

4 Finanční zpravodaj č. 1/2006



Převodní ceny  
z pohledu řízení 
podnikatelských rizik
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Vztahy mezi společnostmi ve skupině se neustále rozšiřují.  
S tím rostou i požadavky na pravidla pro stanovení převodních 
cen a jejich vhodnou dokumentaci. Pracovníci na straně 
správce daně mají navíc stále více zkušeností s prováděním 
daňových kontrol převodních cen. V případě, že se nevěnuje 
dostatečná pozornost nastavení a dokumentaci těchto  
vztahů, je přirozeným důsledkem zvýšení rizika doměrku  
daně a penále.

Převodní ceny představují s ohledem 

na rozsah transakcí se spřízněnými 

subjekty jednu z nejvýznamnějších 

rizikových oblastí ve společnosti. Význam 

rizika stoupá s tím, jak se ve světle 

možných doměrků zvyšuje zájem daňové  

správy o oblast převodních cen. Nesprávné 

nastavení převodních cen může v oblasti  

příjmů  znamenat významné ztráty. Zdroje  

rizika spočívají zejména ve zvýšené 

pozornosti finančních úřadů, v možném 

odlišném výkladu a pochopení mezinárodně 

uznávaných pravidel pro stanovení 

převodních cen, v odchylném vývoji 

ukazatelů od očekávané skutečnosti, která 

byla vzata v úvahu při stanovování ceny, 

a v přirozené podezřívavosti finančních 
úřadů směrem k převodním cenám jako  
prostředku pro transfer zdrojů do zahraničí 
či minimalizaci daňového zatížení. 
Významným aspektem může být i nesoulad 
dokumentace či deklarované metodiky 
s uplatňovanou politikou v praxi. 

Metody pro stanovení ceny
V praxi se preferuje hlavně metoda 
založená na ceně srovnatelné transakce 
mezi nespřízněnými subjekty (Comparable  
Uncontrolled Price, CUP). Pokud neexistuje  
informace o relevantní srovnatelné 
transakci s nespřízněnou stranou, využívají 
se pro stanovení ceny náhradní metody.  

Nejlepší z nich je přitom ta, která vede 
co nejblíže k výsledku srovnatelné 
nezávislé transakce, a to za použití co 
nejspolehlivějších dat a s co nejmenším 
počtem jejich úprav. Běžným výsledkem 
stanovení obvyklé ceny většinou není  
jedna cena, ale cenový rozsah, který 
již sám o sobě umožňuje různý názor 
na použitou cenu. Existuje tak značný 
prostor pro situaci, kdy metoda 
vyhodnocení informací s ohledem 
na aktuální tržní situaci může zásadním 
způsobem ovlivnit výsledek. Významu 
tohoto rizika by měl odpovídat i adekvátní 
přístup společnosti k jeho řízení.



Řízení rizika
Proces řízení rizika začíná u jeho identifikace 
a vyhodnocení. Poté následuje 
implementace odpovídajících kroků pro  
jeho ošetření. Po analýze výše rizika  
můžeme teoreticky riziko buď akceptovat, 
nebo ho snížit, přenést na jiný subjekt či 
ho úplně eliminovat. Řízení rizik v oblasti  
převodních cen nepředstavuje jednorázovou 
akci, ale jedná se o trvalý a dynamický 
proces. Nutným předpokladem pro úspěšné 
řízení rizika je definice vhodné strategie 
(politiky), pro jejíž realizaci by se měl 
vytvořit odpovídající interní systém, který  
by umožnil včas odhalit a vyhodnotit 
informace důležité k rozhodování a řízení. 

Rozdělení zodpovědnosti
V optimálním případě by za definici, 
plánování a určení převodních cen 

a přípravu jejich dokumentace mělo být  

spoluodpovědné daňové oddělení skupiny.  

V praxi se však tyto činnosti přesouvají 

na úroveň jednotlivých společností 

ve skupině. Na centrální úrovni se pak  

stanovují politika převodních cen 

a metodické vedení a koordinace. Formální  

schválení daňové strategie a řízení 

daňových rizik by se mělo odehrávat na  

úrovni vedení společností, nejlépe formou  

vnitřní směrnice. Funkční systém tak 

zároveň předpokládá určení přijatelného 

rizika, jehož míra závisí zejména na tom,  

jak je obchodní případ významný, jak 

společnost riziko vnímá a jaké jsou 

odhadované náklady na jeho řízení.

Náklady
Jako každá aktivita společnosti je i řízení  
rizika převodních cen spojeno s náklady, 

které by ovšem neměly převýšit dosažené  

přínosy. Tento princip efektivního chování  

předpokládá i Kodex chování ohledně 

dokumentace převodních cen pro 

nadnárodní podniky v EU (Code of Conduct 

on Transfer Pricing Documentation for  

Associated Enterprises in the EU),  

z něhož vychází i pravidla pro dokumentaci 

převodních cen uplatňovaná v České 

republice. Dokumentační požadavky 

byly sjednoceny a vzhledem k tomu, 

že struktura požadovaných informací je 

obdobná, je možné účinně „navazovat“ 

na tzv. Master file a postupně jej 

doplňovat o lokální dokumentace.

Monitorování
Předpokládané monitorování 
a dokumentace transakcí představují 
nelehký úkol. Nejde přitom jen o transakce  
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„Vhodná dokumentace transakce může 
zásadním způsobem snížit rizika spojená 
s převodními cenami. V současné době se 
v České republice dokumentace převodních 
cen povinně nevyžaduje.“



se spřízněnými stranami. Existence  
srovnatelných transakcí s nespřízněnými 
stranami významně ovlivňuje způsob 
stanovení ceny se spřízněnou stranou. 
Řada transakcí probíhá historicky bez  
úplaty a jakékoliv dokumentace. Jejich  
zachycení je pak velmi obtížné. Rizikovými  
znaky pro převodní ceny jsou zejména  
vztahy se společnostmi v daňových rájích, 
velké a komplexní vnitroskupinové 
transakce, dlouhodobě ztrátové nebo  
trvale nízce ziskové transakce, používání 
rozdílné ceny vůči spřízněným 
a nespřízněným subjektům, významné  
platby za licenční poplatky a za manažerské 
služby, neexistence dokumentace 
o poskytnutých plněních a smluvních 
ujednání nebo změny ceny ke konci období 
možného čerpání investičních pobídek. 
Monitorovat  by se rovněž měly změny  
v obchodním modelu a změny legislativy.

Dokumentace
Vhodná dokumentace transakce může 
zásadním způsobem snížit rizika spojená 
s převodními cenami. V současné době 
se v České republice dokumentace 
převodních cen povinně nevyžaduje. 
Neexistující dokumentace tedy není 
spojena s bezprostředním rizikem, ale 
na druhou stranu její absence ztěžuje 

pozici při případné daňové kontrole. Při 
řízení převodních rizik a určení odpovídající 
míry dokumentace hrají nejvýznamnější 
roli především riziko spojené s tím, 
že se převodní ceny nedokumentují, 
a pak náklady vynaložené na zpětné 
dokumentování transakcí, které se 
uskutečnily před několika lety.

S prakticky nastaveným systémem je 
pak možné automaticky akceptovat 
transakce se zanedbatelným rizikem, 
vytvářet automatické požadavky 
na tvorbu dokumentace u transakcí 
s vysokým rizikem a vhodně posoudit 
způsob dokumentace ostatních transakcí. 
Možnosti přístupu k řízení převodních 
cen jsou přitom široké – od nulové aktivity  
přes přípravu jednorázové lokální 
dokumentace, dokumentování klíčových  
transakcí v centrále nebo přípravu kompletní 
lokální dokumentace transakcí až 
po proaktivní dohodu o způsobu sjednání 
převodní ceny s finančním úřadem. 
Součástí dokumentace jsou i definice 
a nastavení interních procesů pro 
monitorování, stanovení odpovědnosti  
a periodické vyhodnocování a úpravy 
převodních cen. 

Závěr
Vhodně nastavenou firemní politikou v oblasti převodních cen je možné snížit 

celkové riziko spojené s touto oblastí. Nedílnou součástí systému řízení daňového 

rizika je i volba optimálního způsobu jak v individuálních případech nastavit 

a dokumentovat použité ceny. Správný přístup nakonec při vynaložení co 

nejnižších nezbytně nutných nákladů sníží riziko.
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Lubomír Moučka
Senior Manager

+ 420 222 123 514
lmoucka@kpmg.cz

Daňové poradenství
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Zkušenosti z daňových 
kontrol – převodní ceny
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Z našich zkušeností vyplývá, že 

finanční úřady v posledních letech 

začaly v rámci daňových kontrol postupovat 

metodičtěji a zároveň více využívají různých 

analytických nástrojů. To jim mimo jiné 

umožňuje více se soustředit na oblast 

transakcí ve skupině a stanovení výše  

sjednaných převodních cen. Předmětem 

zkoumání jsou často i další související 

aspekty, zejména oblast srážkových 

daní a daně z přidané hodnoty, například 

v případě jednorázových cenových 

vyrovnání i za několik let zpátky.

Sofistikovanější  
daňové kontroly
Kontroly se čím dál častěji zaměřují 
na specifický okruh daňových subjektů. 
V případě právnických osob se jedná 
například o daňové subjekty, které 
dlouhodobě dosahují daňových ztrát, nebo 
velké společnosti s vysokým obratem 
či společnosti, které jsou příjemci 
investičních pobídek, respektive jiných 
forem veřejné podpory, ať již v podobě 
slevy na dani z příjmů právnických osob 
nebo v podobě účelových dotací. 

Daňová kontrola představuje pro správce 
daně relativně náročný úkon. Jejím 
základním cílem je prověřit daňový základ  
a související okolnosti rozhodné pro 
stanovení daně. U daňové kontroly se 
nedá dopředu odhadnout její rozsah. 
Z pohledu poplatníka se kontrola většinou  
sestává z velkého množství dílčích úkonů, 
jako jsou dohledávání faktur, účetních 
dokladů, souvisejících objednávek, smluv,  
emailové korespondence a čím dál častěji 
i prokazování, že daná služba nebo transakce 
byly skutečně poskytnuty či realizovány. 
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V těchto případech místně příslušný 
správce daně často deleguje provedení 
daňové kontroly na jiného správce daně,  
který se na tyto druhy kontrol specializuje. 
Jak pracovníci těchto finančních úřadů  
postupně získávají zkušenosti z předešlých 
kontrol, stávají se na jednotlivé oblasti 
skutečnými specialisty. Nespokojí se už 
jen se zevrubnými informacemi, nestačí  
jim už konstatování, například že převodní 
ceny se řídí, v některých případech několik 
let starou, skupinovou směrnicí, kterou 
však společnost neadaptovala na místní 
poměry a nedoplnila ji o chybějící informace.

Na co se správci  
daně zaměřují
Stále platí, že se správce daně v první  
řadě zaměřuje na formální stránku transakcí 
mezi společnostmi ve skupině. Prověřuje  
existenci platných smluv, studií 
dokládajících tržní bázi sjednaných cen  
nebo vazbu daňových dokladů a jejich 

příloh na předloženou související 
dokumentaci. Tím zpravidla identifikuje 
elementární pochybení, jako jsou například 
numerické chyby či nesprávné vzorce. 
Z praxe můžeme uvést nález finančního 
úřadu, který zjistil, že společnost při  
kalkulaci ceny v rámci skupiny nevzala 
v potaz vliv kurzového pohybu. Tím 
vykázala, v rozporu s uzavřenou smlouvou 
upravující metodu kalkulace ceny, nižší 
základ daně. 

Pokud finanční úřad narazí na takovéto 
nepřesnosti či odchylky od sjednané 
metodiky výpočtu cen nebo rozsahu  
poskytnutých služeb, trvá na zdůvodnění 
odlišného postupu. 

Správce daně také často požaduje, aby 
společnost doložila samotné poskytnutí 
služeb v rámci skupiny a prokázala, jak 
je využila k dosažení, udržení  
a zajištění příjmů.

Dohody o sdílení nákladů
V případě dohod o sdílení nákladů, 
respektive poskytování sdílených služeb 
komplexní a dlouhodobé povahy jsme 
se setkali s přístupem, kdy správce 
daně v rámci daňové kontroly požadoval 
nejen prokázání skutečnosti, že dané 
plnění bylo poskytnuto, ale také specifikaci 
jednotlivých dílčích plnění. Správce daně 
se snažil získat individuální ocenění každé 
jednotlivé složky komplexního plnění. 
V daném případě tento přístup vzhledem 
ke komplexnímu charakteru poskytovaných 
služeb neodpovídá principům Směrnice 
OECD o převodních cenách. 

Naproti tomu pouze okrajově zkoumal 
správce daně zvolená kritéria pro alokaci 
nákladů mezi jednotlivé příjemce sdílených 
služeb ve skupině. 

To ukazuje, že i nadále existují rozdíly 
v přístupu jednotlivých finančních úřadů. 
Rozdílná je i úroveň praktických zkušeností 
jejich pracovníků. 

Pokud jde o předmět sdílených služeb, 
správci daně se v rámci kontroly sdílených 
nákladů soustředí také na identifikaci 
případných nákladů souvisejících 
s pořízením dlouhodobého majetku, 
případně nehmotného majetku jako 
například know-how nabytého v rámci 
dohod o sdílení nákladů, respektive 
poskytování sdílených služeb. Stává se tak  
zejména v případech, kdy se sdílené 
služby týkaly například oblastí informačních 
technologií nebo výzkumu a vývoje.

„Správce daně také často požaduje, aby společnost 
doložila samotné poskytnutí služeb v rámci  
skupiny a prokázala, jak je využila k dosažení,  
udržení a zajištění příjmů.“
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let starou, skupinovou směrnicí, kterou 
však společnost neadaptovala na místní 
poměry a nedoplnila ji o chybějící informace.

Na co se správci  
daně zaměřují
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mezi společnostmi ve skupině. Prověřuje  
existenci platných smluv, studií 
dokládajících tržní bázi sjednaných cen  
nebo vazbu daňových dokladů a jejich 
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dokumentaci. Tím zpravidla identifikuje 
elementární pochybení, jako jsou například 
numerické chyby či nesprávné vzorce. 
Z praxe můžeme uvést nález finančního 
úřadu, který zjistil, že společnost při  
kalkulaci ceny v rámci skupiny nevzala 
v potaz vliv kurzového pohybu. Tím 
vykázala, v rozporu s uzavřenou smlouvou 
upravující metodu kalkulace ceny, nižší 
základ daně. 

Pokud finanční úřad narazí na takovéto 
nepřesnosti či odchylky od sjednané 
metodiky výpočtu cen nebo rozsahu  
poskytnutých služeb, trvá na zdůvodnění 
odlišného postupu. 

Správce daně také často požaduje, aby 
společnost doložila samotné poskytnutí 
služeb v rámci skupiny a prokázala, jak 
je využila k dosažení, udržení  
a zajištění příjmů.
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V případě dohod o sdílení nákladů, 
respektive poskytování sdílených služeb 
komplexní a dlouhodobé povahy jsme 
se setkali s přístupem, kdy správce 
daně v rámci daňové kontroly požadoval 
nejen prokázání skutečnosti, že dané 
plnění bylo poskytnuto, ale také specifikaci 
jednotlivých dílčích plnění. Správce daně 
se snažil získat individuální ocenění každé 
jednotlivé složky komplexního plnění. 
V daném případě tento přístup vzhledem 
ke komplexnímu charakteru poskytovaných 
služeb neodpovídá principům Směrnice 
OECD o převodních cenách. 

Naproti tomu pouze okrajově zkoumal 
správce daně zvolená kritéria pro alokaci 
nákladů mezi jednotlivé příjemce sdílených 
služeb ve skupině. 

To ukazuje, že i nadále existují rozdíly 
v přístupu jednotlivých finančních úřadů. 
Rozdílná je i úroveň praktických zkušeností 
jejich pracovníků. 

Pokud jde o předmět sdílených služeb, 
správci daně se v rámci kontroly sdílených 
nákladů soustředí také na identifikaci 
případných nákladů souvisejících 
s pořízením dlouhodobého majetku, 
případně nehmotného majetku jako 
například know-how nabytého v rámci 
dohod o sdílení nákladů, respektive 
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služby týkaly například oblastí informačních 
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Závěr
Na základě našich zkušeností můžeme konstatovat, že kontrola v oblasti 

převodních cen se čím dál častěji zaměřuje nejen na ověřování formální 

stránky transakcí a doložení případných rozdílů mezi smluvní dokumentací 

a průběhem obchodů, ale také na doložení benefitů a ocenění transakcí. 

Dosud jsme nenarazili na případ, kdy by správce daně úspěšně zpochybnil výši 

převodních cen podložených studií převodních cen a doměřil daň například 

na základě vlastní analýzy výše ziskové přirážky. Pokud však společnost vlastní 

analýzu nemá, přistupují správci daně k vlastním analýzám a využívají k nim 

dostupných analytických nástrojů včetně využití systému Amadeus.

Závěrem bychom chtěli zmínit oblast, kterou finanční úřady doposud spíše 

opomíjejí. Jedná se o neplnění povinností stanovených § 196a Obchodního 

zákoníku. Společnosti při transakcích nad rámec běžných obchodních 

vztahů realizovaných se spřízněnými osobami (například nákup nemovitostí, 

jednorázový nákup výrobní technologie z důvodu rušení závodu v zahraničí 

či získání licenční známky za účelem jejího sublicencování), které převyšují 

10 procent základního kapitálu, často nedokládají danou transakci oceněním 

znalcem, jehož soud pro tuto konkrétní transakci jmenoval. Existují právní 

názory, že bez doložení ocenění jsou takové transakce absolutně neplatné, 

což by mohlo mít významný dopad na kupujícího zejména v oblasti DPH, 

daňových odpisů či daně z převodu nemovitostí. Podnikatelé tak může potěšit 

připravovaná novela Obchodního zákoníku, která tuto oblast značně uvolňuje. 

Daniel Szmaragowski
Manager

+ 420 222 123 841
dszmaragowski@kpmg.cz

Daňové poradenství
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Dokumentace  
převodních cen
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Dokumentace hraje v oblasti převodních cen klíčovou roli. 
Pokud společnosti vedou řádnou dokumentaci, daňové úřady 
mají podstatně ztíženou pozici, pokud by chtěly převodní 
ceny napadnout. Na druhou stranu, i když jsou převodní 
ceny stanoveny v souladu s tržními principy, nedostatečná 
dokumentace může vést k daňovému doměrku. Transakce 
se spřízněnými osobami často představují hlavní část činnosti 
českých společností, a proto daňové úřady vidí v oblasti 
převodních cen významný potenciál pro doměření daně.

Situace v České republice
Právní úprava

V porovnání s předpisy jiných středo-

evropských a východoevropských zemí 

(například Polska nebo Slovenska) české 

právní předpisy doposud nestanovují 

explicitně povinnou dokumentaci 

převodních cen, jako je například povinnost  

předložit s daňovým přiznáním srovnávací 

analýzy nebo studie převodních cen. 

Nicméně platí obecná dokumentační 

povinnost stanovená v § 31 odst. 9)  

zákona o správě daní a poplatků. Důkazní 

břemeno nesou primárně daňoví poplatníci.

Doporučený rozsah dokumentace 

převodních cen byl poprvé vymezen 

v pokynu Ministerstva financí D-258,  

vydaném v lednu 2004. Nové doporučení 

ohledně rozsahu dokumentace poskytuje 

pokyn Ministerstva financí D-293, který 

byl vydán v prosinci 2005, v reakci na  

Kodex chování vypracovaný Společným 
fórem EU pro převodní ceny (EU Joint 
Transfer Pricing Forum).

Naše zkušenosti 
Naše zkušenosti z daňových kontrol 
u našich klientů ukazují, že neexistence 
specifické povinnosti dokumentovat 
převodní ceny neznamená, že daňové  
úřady tuto dokumentaci při daňových 
kontrolách nepožadují – v praxi je daňovými 
úřady vyžadována jak primární, tak 
i sekundární dokumentace.

Primární dokumentace zahrnuje mimo  
jiné smlouvy, faktury a účetní doklady. 
V případě poplatků za služby požadují 
daňové úřady zejména doklady prokazující, 
že služby byly skutečně poskytnuty 
a související náklady byly vynaloženy 
na vytvoření, zajištění a udržení zdanitelného 
příjmu (tzv. benefit test neboli test užitku). 
Poplatníci by proto měli archivovat také 

záznamy telefonních hovorů a jednání, 
elektronickou poštu či dokumenty 
a směrnice zpracované na úrovni koncernu.

Sekundární dokumentace se skládá 
především z popisu obchodního modelu, 
kompletních dokumentačních studií 
či zpráv, srovnávacích analýz a jiné 
dokumentace, která poskytuje informace 
o systému převodních cen společnosti. 
Tato dokumentace by měla prokázat, že 
převodní ceny byly stanoveny v souladu 
s tržním odstupem.

Česká legislativa neobsahuje výslovný  
právní požadavek na tvorbu dokumentace 
převodních cen, a proto řada českých 
společností této problematice nevěnuje 
dostatečnou pozornost. Při naší práci se  
často setkáváme s tím, že společnosti 
nejen postrádají základní dokumentaci, 
ale jejich převodní ceny představují 
současně významné daňové riziko. 



21  téma tohoto vydání – Převodní ceny téma tohoto vydání – Převodní ceny  22

Horizonty září 2008

Takové společnosti by měly zlepšit oblast 
řízení rizik, přičemž jedním ze způsobů, 
jak to učinit, je provést preventivní 
opatření v podobě vypracování odpovídající 
dokumentace převodních cen. Společnosti 
tak mohou především zlepšit své postavení 
pro případ, že by byly předmětem 
daňové kontroly. 

Realizace dokumentačního projektu 
neznamená pouze splnění určitých 
požadavků daňových úřadů, ale umožňuje 
společnostem, aby rozpoznaly potenciální 
a skutečná rizika. Projekt převodních 
cen jim může zároveň pomoci zvýšit 
daňovou efektivitu. 

Směrnice OECD 
Podle směrnic OECD by daňoví poplatníci 
měli vynaložit přiměřené úsilí, aby zjistili, 
zda jejich převodní ceny jsou stanoveny 
v souladu s principem tržního odstupu. 
Kapitola V Směrnic OECD doporučuje 
rozsah dokumentace pro účely doložení 
převodních cen. Pro společnosti sídlící 
v EU byly tyto zásady zpracovány 
v Kodexu chování, který je uveden níže.

Koncepce dokumentace EU
Koncepce dokumentace EU, kterou 

vyvinula pracovní skupina pro oblast 

převodních cen (EU Joint Transfer Pricing 

Forum), je obsažena v Kodexu chování  

týkající se dokumentace v oblasti 

převodních cen mezi sdruženými 

podniky v Evropské unii. Kodex 

chování standardizuje požadavky 

na dokumentaci převodních cen v EU 

a je součástí sdělení Evropské komise 

přijatého 10. listopadu 2005. Koncepce 

dokumentace označovaná také jako 

EU Dokumentace převodních cen (EU 

Transfer Pricing Documentation) se 

skládá ze dvou vzájemně propojených  

částí – tzv. Masterfile (základní 

dokumentace) a specifické dokumentace 

(pro konkrétní zemi). Masterfile obsahuje 

základní popis převodních cen platný 

obvykle pro všechny společnosti ve  

skupině. Dokumentace specifická pro 

konkrétní zemi se týká jednotlivých 

zemí nebo společností a obsahuje 

podrobnější informace.

Náš přístup 
Společnost KPMG Česká republika 
uskutečnila v předchozích letech několik  
desítek projektů v oblasti převodních 
cen. Mohli jsme pomoci našim klientům,  
shromáždit relevantní informace a získali 
jsme tak odpovídající zkušenost.

Přístup v České republice se může do  
určité míry lišit od praxe v jiných zemích.  
Většina našich projektů se netýká jednoho  
konkrétního roku v minulosti, ale obvykle 
současných nebo budoucích transakcí. 
Výsledky projektu dokumentace tak 
mohou být použity pro delší období, 
pokud nedojde k významným změnám 
v nastavení převodních cen či jiných 
podmínek oproti stavu popsaném v námi  
vyhotovené dokumentaci. Tento přístup se 
může změnit, pokud bude v budoucnu 
zavedena povinná pravidelná dokumentace 
převodních cen.

Naše dokumentační projekty se obvykle 
skládají z kontrolní fáze (review) a z etapy,  
kdy je vypracována vlastní dokumentace.  
Kontrolní fáze je nezbytná pro to, aby se  
zvolily správné dokumentační strategie  
a odhalila potenciální rizika. Při dokumentační 
fázi především shromažďujeme informace, 
prezentujeme je ve srozumitelné formě 
(například formou písemné Zprávy 
o převodních cenách), provádíme funkční 
analýzy nebo argumentujeme použití 
konkrétní metody převodních cen nebo 
výsledného intervalu tržního rozpětí 
stanoveného pomocí benchmarku. Během  
obou fází poskytujeme klientovi doporučení 
ke specifickým otázkám a diskutujeme 
s ním výsledky jednotlivých etap projektu.

Jako reakci na Kodex chování EU 
jsme navrhli jednoduché elektronické 
řešení – tzv. Document Management 
System (DMS). Ten člení dokumentaci 
v souladu s koncepcí dokumentace EU 
na Masterfile a dokumentaci specifickou 
pro konkrétní zemi, přičemž vytváří 
potřebná propojení mezi oběma částmi 
dokumentace. DMS využívá standardní 
kancelářský software, například  
MS Excel/MS Word, a umožňuje klientům  
spravovat a aktualizovat jejich dokumentaci 

převodních cen. Hlavním rysem DMS  
je popis jednotlivých transakcí a poskytnutí  
základních informací o nich, podrobnosti 
o systému stanovení převodní ceny,  
zahrnutí smluv, faktur a jiných dokumentů,  
jako jsou výroční zprávy, účetní výkazy 
a vyúčtování na konci roku. Tato forma  
dokumentace by měla usnadnit průběžnou 
aktualizaci informací obsažených 
v dokumentačním balíčku, například 
ve vztahu ke změnách v objemu transakcí  
či struktury skupiny. Dalším rysem DMS  
je kombinace primární a sekundární 
dokumentace. Všechny relevantní 
informace by tak měly být dostupné 
na jednom místě. 

Ačkoliv jsme původně měli v úmyslu 
vytvořit sofistikovanější dokumentační 
nástroj s vyšším stupněm automatizace, 
zkušenosti členských společností 
celosvětové sítě KPMG v některých 
jiných zemích ukázaly, že klienti dávají 
přednost jednoduchým řešením, bez 
nutnosti významnějších úprav jejich 
systémů. DMS jsme úspěšně zavedli 
například v jedné z největších českých 
společností, jež provádí mnoho transakcí 
se zahraničím.
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Závěr
Dokumentace v oblasti převodních cen je důležitou součástí plnění daňových 

povinností. Společnosti v současné době provádí své obchody stále více 

v rámci skupiny, a proto mohou být daňové doměrky a pokuty značně vysoké. 

Daňové úřady jsou podporovány v tom, aby při svých kontrolách otázku 

převodních cen otevřely. Řádně vypracovaná a vedená dokumentace je 

jedním z nejlepších způsobů jak zmírnit daňová rizika a navázat partnerské 

vztahy s odpovědnými daňovými úřady. Vypracovat dokumentaci předem je 

vždy mnohem jednodušší než její následná tvorba na poslední chvíli, kdy je již 

zahájena daňová kontrola.

Tomáš Drašar
Tax Supervisor

+ 420 222 123 582
tdrasar@kpmg.cz

Daňové poradenství

Rozsah dokumentace 
Z hlediska řízení rizik již nelze považovat 
vedení primární dokumentace (smlouvy, 
faktury) za dostačující. Společnosti by 
měly mít také sekundární dokumentaci, 
jež prokazuje, že v jejich hlavních 
transakcích byly ceny dohodnuty 
na základě tržního odstupu. 

Vhodným způsobem jak snížit daňová 
rizika v oblasti převodních cen může být  
i podání žádosti o závazné posouzení, 
což je z hlediska řízení rizik nejvyšší 
úroveň dokumentace. Navíc žádost 
o závazné posouzení může vést k nastavení 
partnerského vztahu s lokálním daňovým 
úřadem. Pokud se společnost rozhodne 
podat žádost o závazné posouzení, musí 
současně s žádostí předložit kompletní 
dokumentaci vztahující se k předmětné 
transakci. K zajištění odpovídající 
dokumentace může dobře posloužit 
například výše uvedený systém 
dokumentace DMS.

„Vhodným způsobem jak snížit daňová rizika 
v oblasti převodních cen může být i podání  

žádosti o závazné posouzení, což je  
z hlediska řízení rizik nejvyšší  

úroveň dokumentace.“



23  téma tohoto vydání – Převodní ceny téma tohoto vydání – Převodní ceny  24

Horizonty září 2008

Vliv převodních  
cen na výrok  
auditora

Auditor při své práci ověřuje, zda účetní závěrka nebo 
konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 
aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky a zda je v souladu 
s českými účetními předpisy nebo Mezinárodními účetními 
standardy. Převodní ceny v tomto ohledu představují důležitou 
oblast, na kterou se auditor musí při své práci také zaměřit. 
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České účetní předpisy se problematikou 
převodních cen přímo nezabývají. 

Požadavek na použití obvyklých cen 
u transakcí se spřízněnými subjekty 
však stanovuje zákon o daních z příjmů. 
Nesprávně stanovené převodní ceny 
mohou mít vliv na daňovou pozici 
společnosti (riziko doměrku daně z příjmů  
a souvisejících sankcí) a účetní závěrku  
společnosti tak mohou ovlivnit pouze 
nepřímo. V případě, že použité ceny 
nejsou nastaveny v souladu s principem 
arm’s length (tzv. obvyklá cena), zvyšuje 
se zákonitě i riziko, že účetní závěrka 
neobsahuje všechny významné 
skutečnosti. V některých případech může  
tato skutečnost mít i vliv na výrok auditora.

Auditor se v praxi dostává do situace, 
kdy úroveň dokumentace převodních 
cen ve společnosti ovlivňuje jeho 
rozhodování. Má přitom právo, aby mu 
účetní jednotka poskytla veškeré jím 
požadované doklady a jiné písemnosti, 
dále informace a vysvětlení potřebné 
k řádnému poskytnutí auditorských 
služeb, tedy i k posouzení oblasti 
převodních cen. 
 

Z pohledu auditora
Pokud společnost sjednala s finančním 
úřadem závazné posouzení způsobu, 
jakým byla cena sjednávaná mezi 
spojenými osobami vytvořena, je 
posouzení rizika z pohledu auditora 
nejméně problematické. Jestliže existuje 
dokumentace, která je v souladu 
s doporučeními Evropské unie (tzv. koncept 
Master file a Country specific file), situace 
je také jednodušší. Ne vždy je však úplná 
dokumentace k dispozici. 

Při nedostatečné dokumentaci převodních 
cen hraje při posuzování vlivu na účetní 
závěrku významnou roli rovněž úsudek 
auditora. Jeho pozornosti by například 
neměla ujít situace, kdy společnost 
dodává identické výrobky za odlišné ceny  
nebo poskytuje identické služby spřízněným 
i nespřízněným společnostem za rozdílných 
podmínek. Nastavení neodpovídajících 
cen by určitě vyvolalo pozornost i při 
případné daňové kontrole. 

Pozornost je třeba věnovat i vykazování 
záporné marže u transakcí se spřízněnými 
stranami. Riziko zkreslení účetní závěrky 
zde může bez adekvátního vysvětlení 
být poměrně významné. Pozornost 
a analýzu případných dopadů vyžadují 
i změny obchodních modelů, například 
z distributora na komisionáře či obráceně,  
dále skupinové fúze a další restrukturalizace, 
které mohou vyvolat konflikty a dopady 
mezi různými způsoby stanovení cen na  
obdobná plnění. 

Auditora však zajímají zejména dopady 
do finančních výkazů. Jsou všechny 
transakce doloženy řádnou smluvní 
dokumentací a zachyceny ve správné 
výši? Nemůže neadekvátní ocenění 
transakcí negativně ovlivnit ocenění při 
přecenění aktiv či výši nejen splatné, 
ale i odložené daně nebo zůstatek 
rezervy na budoucí ztráty?

Novela účetních vyhlášek 
pro účetní jednotky
V souvislosti s převodními cenami je  
třeba zmínit i nedávnou novelu účetních  
vyhlášek pro účetní jednotky – podnikatele, 
kteří účtují v soustavě podvojného 
účetnictví, a pro finanční instituce 
a pojišťovny. Tyto vyhlášky stanovily 
s účinností od 29. června 2008 dodatečná  
pravidla pro obsah přílohy účetní závěrky.  
Účetní jednotka by v příloze měla nově  
uvést informace o transakcích, které 
uzavřela se spřízněnou stranou, včetně  
objemu takových transakcí, povahy vztahu 
se spřízněnou stranou a ostatních 
informací o těchto transakcích, které 

jsou nezbytné k pochopení její finanční 
situace, pokud jsou tyto transakce 
významné a neuzavíraly se za běžných 
tržních podmínek. Výraz „spřízněná strana“  
zde má stejný význam jako v mezinárodních 
účetních standardech upravených právem 
Evropských společenství. 

Informace o jednotlivých transakcích 
lze seskupovat podle jejich charakteru. 
Výjimku tvoří případy, kdy jsou samostatné 
informace nezbytné k pochopení dopadu 
transakcí na finanční situaci účetní jednotky. 
Informace se však nemusí uvádět 
v případě, že transakce byly provedeny 
mezi účetní jednotkou a společníkem, 
který tuto jednotku plně vlastní. Lze totiž  
dovodit, že hlavním příjemcem těchto  
informací mají být právě ostatní společníci.  
Z pohledu auditora lze konstatovat, že 
se nejedná o zásadní změnu požadavků 
na obsah auditu účetní závěrky. Novela 
však přináší zpřesnění a potvrzuje důležitost 
informací o převodních cenách.

Závěr
Převodní ceny použité ve vztazích 
se spřízněnými subjekty 
mohou nepřímo ovlivnit výrok 
auditora. Společnosti by si proto 
měly být této vazby vědomy 
a s tím související daňové riziko 
odpovídajícím způsobem řídit. 
Nezbytným a nutným předpokladem 
pro snížení tohoto rizika je vhodná 
forma dokumentace. 

Petr Sikora
Partner

+ 420 222 123 422
psikora@kpmg.cz

Audit
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Jaké nejdůležitější otázky 
řešíte u svých zakázek  
v oblasti převodních cen?
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Je nutné analyzovat převodní ceny 
také u finančních transakcí sjednaných 
mezi podniky ve skupině?
Řada poplatníků v minulosti problematiku 
převodních cen ve vztahu k úrokům 
podceňovala, ačkoliv právě zde vzhledem 
k možnosti dané ustanovením § 23 odst. 7  
zákona o daních z příjmů existuje ze strany 
finančního úřadu významný potenciál pro  
případné doměření daně. Dříve se využívala 
možnost stanovit výši úroků u půjček na  

140 procent diskontu České národní banky. 
Pro půjčky uzavřené od 1. ledna 2008 
však již nelze toto ustanovení využít. Daňoví 
poplatníci jsou tak v souladu s novelou výše 
uvedeného paragrafu povinni v případě 
sjednání úroku použít tržně obvyklou cenu.

Financování ve skupině, kam patří 
i cashpoolingové a revolvingové účty, stále  
patří mezi jeden z nejrozšířenějších prostředků 
financování. Nákladové či výnosové 
úroky tak představují významné položky 
ovlivňující daňovou pozici poplatníků. Je 
proto velmi důležité, aby výše úroku byla 
stanovena v souladu se zákonem o daních 
z příjmů. Situace je senzitivní i s ohledem 
na problematiku nízké kapitalizace, která 
byla také výrazně novelizována, a to 
v neprospěch poplatníků.
 
Jak postupovat při určení tržně 
obvyklého úroku?
Společnostem, které mají uzavřené 
půjčky či úvěry ve skupině, nabízíme 
stanovení a kompletní zdokumentování 
tržní ceny (ceny obvyklé) pomocí 
sofistikovaných kalkulačních nástrojů 
a při využití rozsáhlých externích 
specializovaných databází, které obsahují 
desítky tisíc půjček a úvěrů sjednaných 

mezi nezávislými osobami. Přístup 
do databází je však zpoplatněn a pro 
jednorázové použití je jeho cena vysoká.

Existují ještě další poplatky  
účtované mezi spojenými  
osobami ve finanční oblasti?
Při stanovení cen obvyklých u úroků je  
nutné zaměřit se i na často fakturované 
poplatky mezi spojenými osobami za  
zajištění úvěrů či půjček poskytnutých od  
nezávislých finančních institucí. Tyto  
zajišťovací poplatky, tzv. cross-guarantees, 
jsou mnohdy velmi významné a je třeba 
jim věnovat pozornost nejen z hlediska 
převodních cen, ale opět i nízké kapitalizace. 
Stanovení jejich správné tržní výše je 
vzhledem ke komplikovaným vzájemným 
zajišťovacím strukturám velmi náročné 
a v oblasti převodních cen představuje 
jednu z nejnáročnějších výzev. K zjištění 
ceny obvyklé využíváme u zajišťovacích 
poplatků několik různých metod, mezi něž 
patří zejména metoda snížených nákladů 
na financování s ohledem na záruky (tzv. 
reduced cost of funds approach method), 
která je založena na ohodnocení rizika 
zkoumaných společností.

Jakub Valkoun
Tax Specialist

Daňové poradenství

Závazné posouzení
Zákon o daních z příjmů od roku 2006 
umožňuje, aby poplatník, který sjednává 
ceny v obchodních vztazích se spojenými 
osobami a pochybuje o tom, zda 
sjednávaná cena odpovídá ceně obvyklé, 
požádal místně příslušného správce daně 
o závazné posouzení. 

Co je podstatou závazného posouzení?
Základní nedorozumění tkví v tom, 
že předmětem závazného posouzení 
není výše obvyklé ceny, ale samotný 
způsob (metoda) stanovení převodní 
ceny. Daňový poplatník je tak povinen 
v předkládané dokumentaci popsat 
skupinu, podat informaci o podniku a jeho 
podnikatelských aktivitách a analyzovat 
obchodní vztah včetně okolností, které jej 
ovlivňují. Musí připravit popis, argumenty 
a vysvětlení navrhovaného způsobu 
tvorby převodních cen a zároveň uvést, 
proč jiné metody nejsou vhodné. Správce 
daně by měl na základě dokumentace 
získat přehled o obchodních vztazích 
uvnitř skupiny a pochopit politiku 
převodních cen. 

Jak dlouho trvá celý proces  
vyřízení žádosti?
Jedná se o časově náročný proces. Jen 
vyřízení může trvat šest až devět měsíců. 
Žádost se podává místně příslušnému 
správci daně. Pokud je do obchodního 
vztahu zapojeno více společností, 
jejichž daňové povinnosti spravují 
různí správci daně, vydá rozhodnutí 
o závazném posouzení správce daně 
vyššího stupně, který je těmto správcům 

daně nejblíže nadřízený. Rozhodnutí 
se pak doručuje na vědomí správcům 
daně a dalším zúčastněným osobám. 
I příprava žádosti a všech podkladů 
zabere poměrně dost času a je potřeba 
zajistit efektivní součinnost různých 
pracovišť předkladatele žádosti. Analýzu 
celého obchodního modelu a identifikaci 
funkčního profilu poplatníka, včetně 
rozložení rizik je třeba provést v úzké 
spolupráci s ostatními společnostmi 
ve skupině. Pokud existuje tzv. Master 
file v rámci koncernu, je třeba zohlednit 
i informace, které jsou uvedené v 
něm. Správce daně pak podle našich 
zkušeností klade doplňující otázky a 
požaduje vysvětlení, pokud nejsou 
některé body jasné.

Kdy je závazné posouzení vhodné?
Domnívám se, že posouzení je vhodné 
zejména při změnách či implementaci 
nových obchodních modelů a transakcí, 
restrukturalizacích a optimalizaci 
dodávek prací a služeb prostřednictvím 
specializovaných společností ve skupině, 
jako jsou vedení účetnictví, služby v 
oblasti informačních technologii, call 
centra, opravárenská centra nebo 
společný nákup.

Pavel Rochowanski
Senior Manager

Daňové poradenství
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Jaký je dopad problematiky 
převodních cen na společnosti 
čerpající investiční pobídky?
Předpokladem čerpání investičních 
pobídek je splnění určitých, tzv. všeobecných 
a zvláštních podmínek, které stanovují zákon 
o investičních pobídkách, zákon o daních 
z příjmů a další související předpisy. Jedna 
ze zvláštních podmínek, upravených zákonem  
o daních z příjmů, zakazuje společnostem, 

kterým byla přiznána investiční pobídka ve 
formě slevy na dani z příjmů podle zákona  
o investičních pobídkách, aby si zvýšily základ 
daně pro výpočet této slevy pomocí  
obchodních operací se spřízněnými 
(spojenými) osobami způsobem, který 
neodpovídá ekonomickým principům 
běžných obchodních vztahů. 

Co je smyslem tohoto ustanovení?
Smyslem je zabránit přesunu zisků do 
pobídkových společností prostřednictvím 
transakcí se spřízněnými osobami, které 
nejsou realizovány za tržní cenu. To znamená, 
že společnosti, kterým byly uděleny 
investiční pobídky ve formě slevy na dani 
z příjmů, musí ve své podstatě dodržovat 
v transakcích se spřízněnými osobami 
pravidla obvyklých cen, a to oběma směry. 

Jaká plynou rizika z jeho porušení?
Při porušení klasického principu obvyklých 
cen, v jehož důsledku by u pobídkové 
společnosti došlo ke snížení základu daně,  
vzniká riziko doměření daně ze zjištěného 
rozdílu, o který byl základ daně podhodnocen. 
Při nadhodnocení základu daně u pobídkové  
společnosti však vyvstává riziko úplné 
ztráty slevy na dani za všechna zdaňovací 
období, za která byla uplatněna.

Jak tedy mají podniky postupovat?
Pobídkové společnosti musí věnovat 
zvýšenou pozornost správnému nastavení 
převodních cen a dokumentaci způsobu 
tvorby převodních cen mezi spřízněnými 
společnostmi. Zákon o daních z příjmů 
umožňuje, aby poplatník, který sjednává 
ceny v obchodních vztazích se spojenými 
osobami a pochybuje o tom, zda 
sjednávaná cena odpovídá ceně obvyklé, 
požádal místně příslušného správce 
daně o závazné posouzení. V období 
zvýšeného zájmu o oblast převodních cen 
v průběhu daňových kontrol tak institut 
závazného posouzení způsobu, jakým 
byla cena mezi spřízněnými osobami 
sjednána, představuje u pobídkových 
společností významnou možnost jak výše 
uvedená rizika zmírnit. Nicméně i změny 
v nastavení převodních cen představují po 
skončení investičních pobídek riziko, a to 
především v situacích, kdy po vyčerpání 
slevy na dani nebo uplynutí lhůty pro její 
čerpání dojde ke změně v převodních 
cenách vedoucí ke snížení daňové 
povinnosti.

Václav Baňka
Partner

Daňové poradenství

Kde jsou popsány metody stanovení 
obvyklé ceny? 
Český zákon o dani z příjmů definuje 
pouze obecný požadavek na soulad 
ceny sjednané mezi spojenými osobami 
(převodní cena) s cenami sjednanými 
mezi nezávislými osobami za stejných 
nebo obdobných podmínek (cena 
obvyklá). Mezinárodně uznávané 
metody stanovení převodních cen jsou 

pak popsány ve Směrnici OECD pro 
nadnárodní korporace. Tato pravidla 
ve zhuštěné formě byla rovněž uveřejněna 
v pokynu Ministerstva financí D-258.

Jak se analyzují transakce mezi 
spojenými osobami?
Jde zejména o analýzu relevantních 
trhů, analýzu funkcí a rizik u jednotlivých 
subjektů účastnících se mezinárodních 
transakcí a s tím spojeného přiměřeného 
příjmu či výdaje. Transakce se posuzují 
tzv. metodou tržního odstupu. To znamená, 
že se zkoumá, jak by se postupovalo 
v případě realizace obchodních případů 
s nespojenou osobou.

Existuje jedna obvyklá cena?
Transakce mezi společnostmi probíhají 
většinou na kontinuální bázi a ovlivňuje je 
řada faktorů, jako jsou obchodní podmínky, 
hospodářský cyklus či vyjednávací 
síla. Cenu lze chápat jako odměnu 
za akceptaci rizika, zhodnocení investic 
a aktiv nebo odměna za realizované 
služby. Až na výjimky proto nelze zjistit 
naprosto shodnou nezávislou transakci 
a jedinou obvyklou cenu. Proto je nutná 
funkční a riziková analýza a správná volba 
metody stanovení převodní ceny.

Jakým způsobem lze zjistit přirážku, 
která by měla být aplikována 
na náklady vynaložené v transakci se 
spojenou osobou?
Pokud se určitá zisková přirážka aplikuje 
při jiných dodávkách nezávislé společnosti 
za obdobných podmínek, lze ziskovou 
přirážku odvodit z tohoto interního vztahu. 
V praxi však relevantní srovnání často 
chybí. V takovém případě lze odvodit 
ziskovou přirážku za použití externích 
databází. Velmi rozšířená je například 
databáze Amadeus, obsahující informace 
o účetních závěrkách společností, které 
podnikají v nejrůznějších oborech. 
S její pomocí lze na základě zjištěného 
funkčního profilu zjistit rozpětí ziskových 
ukazatelů, kterých dosahují funkčně 
srovnatelné společnosti, tedy i rentability 
provozních nákladů. 

Zdeněk Řehák
Tax Professional

Daňové poradenství
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Dochází k soudním řízením týkajícím 
se účtování převodních cen?
Počet soudních řízení týkajících se účtování 
převodních cen v posledních letech významně 
vzrostl. Ačkoliv rozhodnutí českých soudů  
nejsou zdrojem práva, představují důležitý 
zdroj informací, zejména proto, že 
společnostem pomáhají odůvodnit jejich 
argumentaci ve sporech v oblasti účtování 

převodních cen. Je důležité upozornit na  
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
(dále jen NSS), neboť je to soud s nejvyšší 
úrovní soudní jurisdikce v otázkách daňových 
právních předpisů. Například rozhodnutí 
NSS z července 2005 poskytuje zásadní 
informace o důkazním břemenu a jeho závěry 
mohou vést k zákazu vyměření daňových  
přirážek, pokud daňové úřady řádně 
neprovádějí kontroly účtování převodních 
cen. Rozhodnutí o bezúročných půjčkách, 
například rozhodnutí NSS ze dne 17. srpna 
2007, jsou také významná. 

Jaká další rozhodnutí mohou ovlivnit 
problematiku převodních cen? 
Například rozhodnutí z června 2007 ukazuje, 
že vlastnictví znaleckého posudku nezprošťuje 
plátce daně automaticky kontroly účtování 
převodních cen a vyměření daňové přirážky. 
Případy, ve kterých došlo k porušení zákona, 
mohou být důležité také z hlediska řízení 
rizik. Pro úplnost bychom měli také zmínit 
rozhodnutí Evropského soudního dvora 
zejména v případech, kdy mohou právní 
předpisy o účtování převodních cen být 
v konfliktu se čtyřmi svobodami EU.

Jaký význam mají soudní řízení pro 
řádné provádění daňových kontrol? 
Nezanedbatelný. Úspěšně jsme podpořili 
naše klienty v několika daňových auditech 
a díky tomu jsme získali i řadu zkušeností 
v této oblasti. Znalost příslušné judikatury 
pomáhá klientům účinně řídit proces 
daňové kontroly. To může významně zlepšit 
pozici plátce daně, zejména v oblastech 
přenesení důkazního břemene, vyhnutí 
se procedurálním chybám, výkonu práva 
na odvolání a jiných práv, jež mají plátci 
daně zaručené zákonem.

Rozhodnutí českých soudů v daňových 
případech jsou důležitým zdrojem informací 
a jejich znalost by mohla významně zlepšit 
pozici společností, jejichž opatření v oblasti 
účtování převodních cen jsou zkoumána 
daňovými kontrolory.

Eugen Oehm
Senior Manager

Daňové poradenství

Jaká je situace v oblasti převodních 
cen v zahraničí? 
Jak ukazuje mezinárodní analýza 
celosvětové sítě poradenských společností 
KPMG Global Transfer Pricing Review, 
lokální legislativa se v jednotlivých zemích 
liší1. Jak jsem již zmínila v editorialu, v řadě 

zemí jako například v Kanadě, Německu, 
Dánsku, Egyptě, Maďarsku, Indii, Izraeli, 
Polsku, Portugalsku nebo na Slovensku 
stanoví dokumentační povinnost specifická 
zákonná úprava. Jinde sice samostatná 
zákonná úprava není, nicméně v praxi 
finanční úřady dokumentaci vyžadují. 
V některých zemích je nutné kromě popisu 
obchodního modelu, vlastní transakce 
a zdůvodnění metody doložit také tržní 
obvyklost ceny srovnávací analýzou. 

Jaké jsou časové nároky na  
zpracování dokumentace? 
Ty se stát od státu značně liší. Jsou státy, 
kde je nutné již v okamžiku zpracování 
daňového přiznání mít dokumentaci 
připravenou jako přílohu k daňovému 
přiznání, případně ji společnosti musí 
na výzvu finančního úřadu předložit 
ve velmi krátké době po vyzvání - například 
v Maďarsku během tří dní či v Polsku 
během týdne. Existují státy, kde je lhůta 
delší, a to v rozsahu několika měsíců 
po zpracování daňového přiznání či 
po vyzvání, jako například Nizozemsko  

(tři měsíce/30 dní), Portugalsko (šest 
měsíců/10 dní), Lucembursko (šest 
měsíců/30 dní) nebo Velká Británie  
(12 měsíců/45-90 dní). 

Jak je to například s penalizací? 
Nesplnění zákonných povinností, případně 
zpochybnění dokumentace a uplatněných 
cen se často tvrdě penalizuje. Například 
Maďarsko pokutuje chybějící dokumentaci 
částkou 8 000 eur, případné doměrky pak 
pokutou ve výši 50 procent doměřené 
daně a dále se také uplatní úrok z prodlení. 
Ve Velké Británii se chybějící dokumentace 
sankcionuje částkou 3 000 liber a doměrky 
vzniklé z kontroly v oblasti převodních cen 
pak podléhají sazbě 100 procent.

___________________________________
1 Global Transfer Pricing Review 2007, in:  

http://www.kpmg.com/SiteCollectionDocuments/
GlobalTransferPricingReview.pdf

Marie Konečná
Partner

Daňové poradenství
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Existuje souvislost mezi problematikou 

převodních cen a daní z přidané hodnoty? 

Z daňového hlediska je nezbytné, aby 

u každého modelu nastavení převodních 

cen bylo také posouzeno, zda byla správně  

vykázána daň z přidané hodnoty. Významný  

problém představují především vyrovnávací 

platby ke konci roku, které se často fakturují  

až v dalším období. V rámci tohoto vyrovnání 

se zpravidla upravuje cena a následná 

fakturace rozdílu mezi cenou používanou 

v průběhu roku na základě rozpočtů či jiných 

předem nastavených hodnot a cenou finální, 

která má zajistit tržně obvyklou přirážku, 

ziskovost či marži spřízněné společnosti. 

Základní otázkou pak v těchto případech je,  

zda „finanční“ vyrovnání, které si společnosti 

poskytují mezi sebou ve skupině primárně 

z důvodu dodržení principu tržního odstupu, 

je také předmětem daně z přidané hodnoty 

či nikoliv. 

Lze z pohledu DPH převody finančních 

prostředků ve skupině z důvodu 

převodních cen obecně klasifikovat?

Můžeme se setkat se situacemi, kdy 

společnost ve skupině (obvykle mateřská) 

poskytuje jiné společnosti finanční prostředky 

bez přímé vazby na plnění poskytovaná 

dceřinou společností. V praxi však obvykle 

nastává jiná situace. Aby bylo dosaženo 

„tržních“ cen, po skončení účetního období  

se většinou upravují průběžně uplatňované  

prodejní nebo nákupní ceny za poskytované 

služby nebo dodávané zboží. V takovém 

případě se evidentně vždy jedná o úplatu za  

služby či zboží, které v daném období poskytla 

spřízněná společnost. Tato dodatečná 

úprava ceny pak podléhá stejnému režimu 

DPH jako původně poskytovaná plnění. 

Jakým způsobem je tedy vhodné 

v praxi postupovat?

V případě úpravy ceny z důvodu převodních 

cen po skončení období je proto zpravidla 

nezbytné postupovat stejným způsobem 

jako v běžných případech, kdy se změní 

cena po uskutečnění zdanitelného plnění. 

Vždy doporučujeme samostatně posoudit 

jednotlivé transakce či převody finančních 

prostředků v rámci modelů převodních cen, 

a to zejména s ohledem na jejich smluvní 

úpravu a ekonomickou a právní podstatu.

Tento postup je důležitý v případech, kdy 

bylo uskutečněné plnění předmětem daně  

z přidané hodnoty (lokální plnění) či 

v případech vývozu či dovozu zboží. 

Významnou roli ale tento postup hraje 

i v případech, kdy se vykazuje pořízení či 

dodání zboží do jiného členského státu.  

Faktický dopad v oblasti daně z přidané 

hodnoty je sice nulový, ale i tak je nezbytné 

transakci správně vykázat v daňovém 

přiznání a následně také v hlášení Intrastat. 

Vystavené daňové doklady by proto měly 

umožnit snadné provedení příslušných oprav.  

Jedná-li se o dodávky ze států mimo 

Evropskou unii či do nich, je dále nezbytné 

vzít v úvahu případnou možnost či nutnost 

obnovy celního řízení.

Petr Toman
Senior Manager

Daňové poradenství
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