
© 2014 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, 
švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.  

1 

Metodický pokyn k aplikácii metód 
transferového oceňovania 
 
Finančné riaditeľstvo SR vydalo 
metodický pokyn, ktorý sa zaoberá 
aplikáciou metód transferového 
oceňovania (ďalej len „metodický 
pokyn“) a podrobnejšie rozoberá 
použitie metód, ktoré vychádzajú 
z porovnávania ceny (tradičné 
transakčné metódy) a metód, ktoré 
vychádzajú z porovnávania zisku 
(transakčné ziskové metódy).   

Metodický pokyn priamo určuje, že 
okrem definície metód transferového 
oceňovania v § 18 ods. 2 a ods. 3 

zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“), 
obsahovú náplň a použitie metód 
transferového oceňovania upravuje aj 
Smernica OECD o transferovom 
oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti 
a správu daní (ďalej len „smernica“). 
Smernica je považovaná za všeobecne 
uznávaný doplnkový výkladový 
prostriedok k článku 9 zmlúv 
o zamedzení dvojitého zdanenia 
v zmysle Viedenského dohovoru 
o zmluvnom práve. Pôvodné znenie 
smernice bolo publikované vo 
Finančnom spravodajcovi č. 14/1997 
(1. časť), Finančnom spravodajcovi    

č. 20/1999 (2. časť) a Finančnom 
spravodajcovi č. 3/2002 (3. časť). 
Podľa metodického pokynu sa 
publikovaním smernice Slovenská 
republika prihlásila k princípu 
nezávislého vzťahu ako ku všeobecne 
uznávanej norme. 

Metodický pokyn vysvetľuje základné 
pojmy, ako aj použitie príslušných 
metód. Určuje, že nie je potrebné 
preukazovať, že použitie príslušnej 
metódy nie je vhodné za daných 
okolností a podmienok.                          
Je postačujúce, ak sa na základe 
analýzy faktorov porovnateľnosti 
vylúčia tie metódy, ktorých použitie nie 
je vhodné. 

Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy 
 Vítame Vás v našom marcovom vydaní Daňových a právnych aktualít, v ktorom Vám prinášame 
informácie v nasledujúcich oblastiach: 
• Metodický pokyn k aplikácii metód transferového oceňovania,  
• Pokyn FR SR k interpretácii medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, 
• Elektronické ukladanie a podpisovanie účtovných závierok, 
• „Biela listina“ v súvislosti s osobitnou zrážkovou daňou a zabezpečením dane                                

vo výške 35%. 
Prajeme Vám príjemné čítanie. 
 

DAŇOVÉ A PRÁVNE AKTUALITY 

KPMG na  Slovensku / Marec 2014 
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Zákon o dani z príjmov v znení 
platnom od 1.1.2014 odstraňuje 
dovtedy preferované uprednostňovanie 
používania tradičných transakčných 
metód pred transakčnými ziskovými 
metódami. Avšak podľa metodického 
pokynu, ak je v určitom prípade 
použitie tradičných transakčných 
metód a transakčných ziskových 
metód rovnako spoľahlivé, naďalej 
majú prednosť tradičné transakčné 
metódy. 

Tradičné transakčné metódy sú:  

• metóda nezávislej trhovej ceny – 
priama, jednostranná metóda, 
použitie hlavne na transakcie           
s hmotným (napr. suroviny) a 
nehmotným majetkom (napr. 
licenčné poplatky), finančné 
transakcie (napr. úrokové sadzby),  

• metóda následného predaja – 
nepriama, jednostranná metóda, 
použitie na distribúciu produktov,  

• metóda zvýšených nákladov – 
nepriama, jednostranná metóda, 
použitie hlavne na výrobu a predaj 
polotovarov, tovarov a služieb              
s nízkou pridanou hodnotou, 
napríklad pri zmluvnej výrobe.  

Medzi transakčné ziskové metódy 
patria:  

• metóda delenia zisku – dvojstranná 
metóda, použitie najčastejšie na 
vysoko integrované transakcie, keď 
zmluvné strany prispievajú v rámci 
transakcie unikátnym spôsobom 
alebo vlastnia hodnotný nehmotný 
majetok, 

• metóda čistého obchodného 
rozpätia – jednostranná metóda, 
používajú sa rôzne ukazovatele 
ziskovosti,  pri rôznych typoch 
transakcií v závislosti od 
dostupných údajov; použitie tejto 
metódy je obmedzené, ak napríklad 
zmluvné strany transakcie vlastnia 
cenný nehmotný majetok alebo ich 
príspevok k transakcii má unikátny 
charakter. 

Použitie zvolenej metódy 
transferového oceňovania je daňový 
subjekt povinný správcovi dane 
preukázať a predložiť dokumentáciu, 
ktorej obsahom je aj zdôvodnenie, 
prečo si vybral príslušnú metódu 
transferového oceňovania.   

Autor: Zuzana Blažejová 
Kontakt:  zblazejova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111  

Pokyn FR SR k interpretácii 
medzinárodných zmlúv o zamedzení 
dvojitého zdanenia 
 
Finančné riaditeľstvo SR vydalo pokyn 
k interpretácii medzinárodných zmlúv 
o zamedzení dvojitého zdanenia 
a zabránení daňovému úniku v odbore 
daní z príjmov a z majetku (ďalej len 
„pokyn FR SR“). Cieľom pokynu FR 
SR je zabezpečiť jednotný postup 
správcu dane pri interpretácii zmlúv 
o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej 
len „ZZDZ“). 

Základný právny vzťah medzi 
vnútroštátnym predpisom 
a medzinárodnou zmluvou je uvedený 
v ustanovení § 1 ods. 2 zákona              
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon o dani z príjmov) a v § 162 
zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) v znení neskorších 
predpisov.  

Podľa § 1 ods. 2 zákona o dani 
z príjmov medzinárodná zmluva, ktorá 
bola schválená, ratifikovaná 
a vyhlásená spôsobom ustanoveným 
zákonom (teda publikovaná v Zbierke 
zákonov), alebo dohoda, ktorá 
upravuje zdanenie a s tým súvisiace 
právne vzťahy vo vzťahu 
k nesamosprávnym územiam, ktoré 
v medzinárodných vzťahoch vystupujú 
samostatne, má prednosť pred 
zákonom o dani z príjmov. Uvedené 
znamená, že ustanovenia zákona 
o dani z príjmov sa nepoužijú, ak 
medzinárodná zmluva, ktorou je 
Slovenská republika viazaná, 
ustanovuje inak.  

ZZDZ nesmie ukladať ťaživejšie 
zdanenie, ako ukladá vnútroštátny 
predpis. Prehľad platných ZZDZ je 
uvedený na web-stránkach Finančnej 
správy SR v časti Legislatíva 
(https://www.financnasprava.sk/sk/legi
slativa/dane/priame-dane/dan-z-
prijmov/medzinarodne-zdanenie) 

ZZDZ majú historicky zaužívanú 
štruktúru, ktorá vychádza 
z medzinárodne dohodnutých 
modelov. Najčastejšie používaným 
modelom je Modelová zmluva OECD 
o zdaňovaní príjmov a majetku (ďalej 
len „Modelová zmluva OECD“). 
K Modelovej zmluve OECD je vydaný 
komentár, ktorý slúži na výklad 
jednotlivých ustanovení Modelovej 
zmluvy OECD.  

Finančné riaditeľstvo SR interpretuje 
použitie komentára k Modelovej 
zmluve OECD nasledovne: 

Komentár je možné vo všeobecnosti 
použiť ako doplnkový prostriedok 
výkladu ZZDZ v súlade s článkom         
32 Viedenského dohovoru o zmluvnom 
práve č. 15/1988 Zb. (ďalej len 
„Dohovor“). Možno ho použiť buď            
na potvrdenie významu konkrétnych 
ustanovení ZZDZ, ktorý vyplýva             
z použitia všeobecných výkladových 
pravidiel upravených v článku 31 
Dohovoru (t.j. interpretácie ZZDZ 
dobromyseľne, v súlade s obvyklým 
významom, ktorý sa dáva výrazom         
v ZZDZ v ich celkovej súvislosti, a 
takisto s prihliadnutím na predmet 
a účel ZZDZ) alebo ho možno použiť 
ako doplnkový prostriedok tam, kde 
význam podľa článku 31 Dohovoru je 
nejednoznačný, nejasný, zrejme 
protikladný alebo nerozumný. 

Vo všeobecnosti je možné Komentár 
použiť pri interpretácii ZZDZ, ak 
rozdiely medzi znením Modelovej 
zmluvy OECD a znením ZZDZ nie sú 
podstatné a ustanovenia, ktoré boli 
zmenené alebo doplnené                             
do komentára po podpise ZZDZ boli 
zverejnené do, resp. počas obdoba 
realizácie transakcie. 

Členské štáty OECD, ktoré nesúhlasia 
s interpretáciou príslušných článkov 
Modelovej zmluvy OECD vymedzenou 
v komentári, môžu oznámiť svoju 
pozíciu k ich interpretácii formou 
pripomienky ku komentáru. Tieto 
pripomienky (Observations) ku 
komentáru nie sú prejavom nesúhlasu 
členského štátu so znením Modelovej 
zmluvy OECD, ale vyjadrujú len ako 
členský štát, ktorý vzniesol 
pripomienku ku komentáru, interpretuje 
príslušný článok Modelovej zmluvy 
OECD.  

Autor: Zuzana Blažejová 
Kontakt:  zblazejova@kpmg.sk 
+421 2 599 84 111  
 
Elektronické ukladanie a 
podpisovanie účtovných závierok 
 
Podľa § 49 ods. 11 zákona o dani 
z príjmov na účely podania daňového 
priznania je daňovník povinný zostaviť 
účtovnú závierku  ku koncu 
zdaňovacieho obdobia.  
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V termíne na podanie daňového 
priznania je zároveň povinný ju uložiť 
do registra účtovných závierok.  

Metodický pokyn MF SR k ukladaniu a 
zverejňovaniu dokumentov v Registri 
účtovných závierok 

V prvej polovici marca 2014 
Ministerstvo financií SR (MF SR) 
zverejnilo Metodický pokyn k ukladaniu 
a zverejňovaniu dokumentov v Registri 
účtovných závierok, ktorý popisuje 
okrem iného postup pri elektronickom 
podávaní účtovnej závierky. 

Účtovnú závierku v elektronickej 
podobe povinne ukladajú najmä osoby, 
ktorým daňový poriadok ukladá 
povinnosť doručovať podania 
elektronickými prostriedkami, t.j. 
predovšetkým platitelia DPH.  

Podľa zverejneného pokynu MF SR 
dokumenty obchodných spoločností, 
ako napríklad účtovná závierka, sa do 
registra účtovných závierok neukladajú 
priamo. Doručujú sa prostredníctvom 
elektronickej podateľne Finančného 
riaditeľstva SR, a to v závislosti od 
typu dokumentu buď (i) ako príloha 
k všeobecnému podaniu alebo (ii) 
priamo vyplnením elektronických  
formulárov. 

V zmysle novely Obchodného 
zákonníka uložením dokumentov              
do registra účtovných závierok sa 
považuje povinnosť uloženia 
dokumentov do zbierky listín za 
splnenú. Tieto dokumenty sa už 
nemusia osobitne ukladať                         
do zbierky  listín. 

Metodický pokyn MF SR je dispozícii 
na internetovom sídle MF SR: 
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx
?CatId=84&NewsID=672 

Podpisový záznam štatutárneho 
orgánu 

Podľa zákona o účtovníctve jednou 
z náležitosti účtovnej závierky je aj 
podpisový záznam štatutárneho 
orgánu alebo (člena štatutárneho 
orgánu účtovnej jednotky v prípade 
kolektívneho štatutárneho orgánu).  

Podpisový záznam je definovaný ako 
účtovný záznam, ktorého obsahom je 
vlastnoručný podpis, alebo obdobný 
preukázateľný účtovný záznam 
nahrádzajúci vlastnoručný podpis                 
v technickej forme.  

V tejto súvislosti je predmetom 
diskusie a polemiky v odbornej 
verejnosti otázka, či požiadavka                 

na podpisový záznam štatutárneho 
orgánu je splnená, pokiaľ účtovnú 
závierku elektronicky podpíše a podá 
osoba, ktorá nie je štatutárnym 
orgánom ale je oprávnená                   
na elektronickú komunikáciu                    
so správcom dane za daňový subjekt. 

Očakáva sa v súčasnosti , že finančná 
správa vydá inštrukcie, akým 
spôsobom technicky naplniť 
požiadavku na podpisový záznam 
štatutárneho orgánu pri elektronickom 
podávaní účtovnej závierky. 
Autor: Ján Vajcík 
Kontakt: jvajcik@kpmg.sk 
 +421 2 599 84 111 
 
Od 1. marca 2014 Slovenská 
republika zavádza osobitnú 
zrážkovú daň vo výške 35% 
a osobitné zabezpečenie dane vo 
výške 35%; MFSR vydalo tzv. „bielu 
listinu” krajín, na ktoré sa tieto 
opatrenia nevzťahujú. 
 
Poslednou novelou zákona o dani 
z príjmov (ďalej len „ZDP“) sa 
v slovenskom právnom poriadku 
s účinnosťou od 1. marca 2014 
zavádza osobitná sadzba zrážkovej 
dane vo výške 35%. Podľa tejto novely 
sa má zvýšená sadzba dane uplatniť 
na príjmy plynúce daňovníkom 
nezmluvných štátov. Vo vzťahu 
k ostatným daňovníkom sa podľa 
lokálnych predpisov má aj naďalej 
uplatňovať štandardná zrážková daň 
so sadzbou vo výške 19%.  

Uvedená novela tiež zavádza 
zabezpečenie dane so zvýšenou 
sadzbou 35%, ktorá sa má uplatniť          
na príjmy plynúce daňovníkom z 
nezmluvných štátov.  Zabezpečenie 
dane sa však nemá uplatňovať                 
vo vzťahu k daňovníkom členských 
štátov Európskej únie (EÚ) 
a Európskeho hospodárskeho 
priestoru (EHP). 

Pojem daňovník nezmluvného štátu je 
v ZDP vymedzený ako fyzická osoba 
bez trvalého pobytu v zmluvnom štáte 
alebo ako právnická osoba bez sídla 
v zmluvnom štáte. Zmluvný štát je             
na tento účel vymedzený ako štát 
uvedený na zozname zverejnenom          
na webovom sídle Ministerstva 
Financií SR (tzv. „white list“ alebo 
„biela listina“). Tento zoznam ma 
zahŕňať všetky štáty, ktoré uzavreli           

so Slovenskou republikou 
medzinárodnú zmluvu o zamedzení 
dvojitého zdanenia, medzinárodnú 
zmluvu o výmene informácií týkajúcich 
sa daní alebo medzinárodnú zmluvu 
obsahujúcu ustanovenia o výmene 
informácií pre daňové účely 
v obdobnom rozsahu, ktorou je takýto 
štát a Slovenská republika viazaná.  

Tento tzv. „white list“ v súčasnosti 
zahŕňa len tie štáty, ktoré uzavreli           
so Slovenskou republikou zmluvu 
o zamedzení dvojitého zdanenia.        
Z predmetného ustanovenia ZDP je 
možné usudzovať, že tento zoznam by 
mal zahŕňať aj ďalšie štáty, ktoré        
so Slovenskou republikou uzavreli 
medzinárodné zmluvy o výmene 
informácií v daňových veciach a iné 
obdobné zmluvy. Je preto možné 
očakávať, že zoznam bude 
v budúcnosti rozšírený o ďalšie štáty. 

Ako bolo vyššie uvedené, 
zabezpečenie dane sa nemá 
vzťahovať na platby plynúce 
daňovníkom EÚ a EHP. V našej praxi 
sme zaznamenali, že niektorí 
daňovníci nesprávne interpretujú 
právny status niektorých špecifických 
území (ako napr. Gibraltár) alebo iných 
závislých území, čo môže viesť 
k zvýšeniu daňového rizika alebo 
daňového zaťaženia. 

Na záver by sme chceli doplniť, že 
náležitú pozornosť je potrebné venovať 
aj príjmom plynúcim do nečlenských 
štátov EÚ a štátov EHP, nakoľko aj na 
tieto prípady sa môžu vzťahovať 
niektoré ustanovenia práva EÚ 
o základných slobodách. 

Na základe vyššie uvedeného 
odporúčame venovať zvýšenú 
pozornosť daňovému posúdeniu 
platieb plynúcich do zahraničia                 
po 1. marci 2014 a odporúčame tiež 
vykonanie vnútorného auditu takýchto 
transakcií. V tejto súvislosti Vám vieme 
poskytnúť naše služby s cieľom 
minimalizovať možné riziko a/alebo 
identifikovať  potenciálne daňové 
úspory.  

Autor: Martin Zima 
Kontakt:  mzima@kpmg.sk, 
+421 2 599 84 111  
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Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo tzv. „bielu listinu”, ktorá v súčasnosti zahŕňa tieto štáty: 
 

1 Austrália 17 Holandsko 33 Macedónsko 49 
Spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a 
Severného Írska 

2 Belgicko 18 Chorvátsko 34 Maďarsko 50 Srbsko 

3 Bielorusko 19 India 35 Malta 51 Srí Lanka 

4 Bosna a Hercegovina 20 Indonézia 36 Mexiko 52 Sýria 

5 Brazília 21 Írsko 37 Moldavsko 53 Španielsko 

6 Bulharsko 22 Island 38 Mongolsko 54 Švajčiarsko 

7 Cyprus 23 Izrael 39 Nemecko 55 Švédsko 

8 Česká republika 24 Japonsko 40 Nigéria 56 Taiwan 

9 Čierna Hora 25 
Juhoafrická 
republika 

41 Nórsko 57 Taliansko 

10 Čína 26 Kanada 42 Poľsko 58 Tunisko 

11 Dánsko 27 Kazachstan 43 Portugalsko 59 Turecko 

12 Estónsko 28 Kórea 44 Rakúsko 60 Turkmenistan 

13 Fínsko 29 Líbya 45 Rumunsko 61 Ukrajina 

14 Francúzsko 30 Litva 46 Ruská federácia 62 USA 

15 Grécko 31 Lotyšsko 47 Singapur 63 Uzbekistan 

16 Gruzínsko 32 Luxembursko 48 Slovinsko 64 Vietnam 
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Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej 
fyzickej alebo právnickej osoby.  Hoci našou snahou je poskytnúť presné a aktuálne informácie, 
ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj v budúcnosti. Neodporúčame konať na základe týchto 
informácii bez príslušnej profesionálnej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie. 
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Jednou vetou ... 
 
• Finančné riaditeľstvo Slovenskej 

republiky vydalo nasledujúce 
metodické pokyny, usmernenia 
a informácie: 

• Metodický pokyn k uplatňovaniu 
DPH skupinou, 

• Metodický pokyn k zábezpeke 
na daň, 

• Metodický pokyn ku 
kontrolnému výkazu, 

• Manuál praktických informácií k 
vypĺňaniu kontrolného výkazu 
DPH, 

• Usmernenie - osoby, ktoré nie 
sú povinné podať kontrolný 
výkaz, 

• Metodický pokyn k zahrnutiu 
dane z pridanej hodnoty do 
základu dane z tovarov a 
služieb obstaraných v zahraničí, 

• Metodický pokyn k zdaňovaniu 
príjmov z prenájmu a 
uplatňovaniu výdavkov pri 
prenájme. 

 

Kontaktujte nás 
 
Tomáš Ciran, Partner  
+421 (0)2 59 98 43 06  
tciran@kpmg.sk  
 
Branislav Ďurajka, Partner  
+421 (0)2 59 98 43 03  
bdurajka@kpmg.sk  
 
Róbert Kolár, Director  
+421 (0)2 59 98 43 14  
rkolar@kpmg.sk  
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