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Doporučení
k převodním cenám

Dne 16. září 2014 vydala OECD v rámci iniciativy BEPS (Base Erosion and
Profit Shifting) první sérii doporučení k převodním cenám. Tato doporučení
dávají správcům daně konkrétní argumenty a návody, které mohou finanční
úřady aplikovat při daňových kontrolách nebo u závazných posouzení. Tato
první série doporučení se vztahuje zejména na transakce týkající
se nehmotných aktiv, licenčních poplatků a úroků.

Dále vezměte na vědomí, že se připravuje povinná příloha daňového přiznání
k dani z příjmů právnických osob týkající se transakcí mezi spojenými
osobami, která se bude podávat již za rok 2014. Přestože finální podoba této
přílohy není ještě známa, bude s velkou pravděpodobností obsahovat popis
transakcí se spřízněnými subjekty a informaci, zda a jakou má společnost
dokumentaci k převodním cenám (řada společností již byla vyzvána správcem
daně na dobrovolné bázi tyto informace vyplnit do speciálního formuláře již za
rok 2013).
Lze očekávat, že poplatníci, kteří uvedou v příloze, že dokumentaci
k převodním cenám nemají, budou předmětem zvýšeného zájmu ze strany
daňové správy. Z výše uvedeného vyplývá, že otázka převodních cen se tak
ještě více dostává do popředí zájmu českých finančních úřadů. Proto
doporučujeme zdokumentovat buď všechny, nebo alespoň významné
transakce se spojenými osobami do termínu podání daňového přiznání za rok
2014.
Budete-li mít zájem o podrobnější informace k jakýmkoliv záležitostem
týkajícím se převodních cen, rádi Vám budeme k dispozici.
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Vezměte, prosím, na vědomí, že současné vydání Tax & Fiscal Alert bylo
připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice, ale nenahrazuje
vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci.
Z důvodu průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé
informace po zveřejnění v Tax & Fiscal Alert předmětem dalšího vývoje a
změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost, a nezodpovídá
tedy ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající
legislativy.
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