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Přehled převodních cen v regionu střední a východní Evropy pro rok 2017 

Hlavní požadavky Česká republika Maďarsko Polsko Rumunsko Slovensko 

Princip tržního 
odstupu 

Ano Ano Ano Ano Ano 

Legislativa 
Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 
Sb. (§ 23 odst. 7) 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

Zákon LXXXI z roku 1996 o dani 
z příjmu právnických osob 
(odstavce 4/23, 18, 31/2) 
Zákon XCII o daňových postupech 
(odstavce 1/8, 132/B-C, 172/16, 
176/A); Zákon CXXVII o DPH 
(odstavec 67); Smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění 

Zákon o dani z příjmu právnických 
osob z 15. 2.1992 (článek 9a); 
Zákon o dani z příjmu fyzických 
osob z 26. července 1991 (článek 
25a); 
Smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění 

Rumunský finanční řád  
(odstavec 11/4) a Metodické 
normy; 
Smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění; 
Směrnice OECD  

Zákon o dani z příjmu č. 595/2003 
Sb. z. (odstavce 17/5, 17/6, 17/7, 
18); 
Smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění 

Kontrolované strany 

Tuzemské a zahraniční spřízněné 
osoby 
Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 
Sb. (§ 23 odst. 7) 

Tuzemské a zahraniční spřízněné 
osoby; pobočky a centrály; od 1. 
ledna 2015 entity se společným 
řízením  
Určené zákonem LXXXI z roku 
1996 o dani z příjmu právnických 
osob (odstavec 4/23) 

Tuzemské a zahraniční spřízněné 
osoby 
Zákon o dani z příjmu PO (článek 
11) a Zákon o dani z příjmu FO 
(článek 25) 

Tuzemské zahraniční spřízněné 
osoby 
Rumunský finanční řád (článek 7 
pís. 26 a článek 11 odst. 42) 

Tuzemské a zahraniční spřízněné 
osoby 
Zákon o dani z příjmu č. 595/2003 
Sb. z. (odstavec 2, (n-r)) 

Aplikovatelné 
metody převodních 
cen (TP) 

Tradiční a jiné metody podle směrnice 
OECD k převodním cenám (TP) 

Upřednostňují se transakční 
metody před metodami 
porovnávajícími zisk. Je možné 
využít metodu nezávislé tržní ceny, 
metodu následného prodeje, 
metodu zvýšených nákladů, dělení 
zisku a čistého obchodního rozpětí. 
Jiné metody je možné uplatnit jen 
v případě, není-li možné dokázat 
princip nezávislého vztahu pomocí 
určených metod.  

Tradiční metody podle směrnice 
OECD k TP (uplatňuje se princip 
nejvhodnější metody). 
Měla by se uplatnit metoda 
nezávislé tržní ceny, metoda 
následného prodeje anebo metoda 
zvýšených nákladů. Není-li možné 
uplatnit jednu z těchto metod, je 
nutné použít jednu z transakčních 
ziskových metod. 

Tradiční a jiné metody podle 
směrnice OECD k TP (uplatňuje se 
princip nejvhodnější metody, 
preferována je metoda nezávislé 
tržní ceny a výběr jiné metody je 
potřeba zdůvodnit). 

Tradiční a jiné metody podle 
směrnice OECD k TP (uplatňuje se 
princip nejvhodnější metody) 

Předběžné cenové 
dohody (APA) – 
platnost 

Do 3 let (pokud jsou splněny podmínky 
a zákon se nezměnil) 

3 – 5 let, s možností prodloužit 
o další 3 roky  

Do 5 let, s možností prodloužit 
lhůtu o dalších 5 let, pokud 
podmínky zůstaly nezměněny 

Do 5 let, s možností prodloužení 
v případě dlouhodobých smluv  

Do 5 let, s možností prodloužit 
lhůtu o dalších 5 let, pokud 
podmínky zůstaly nezměněny   

 
Použití APA 
 

Místní finanční úřad Místní finanční úřad Ministerstvo financí 
Národní agentura pro fiskální 
správu (ANAF) 

Místní finanční úřad 

Subjekty povinné 
vést dokumentaci 

Zákon obecně nestavoví povinnost 
vést dokumentaci. Pro unesení 
důkazního břemene se však 
doporučuje připravit pro všechny 
daňové subjekty uskutečňující 
transakce s domácími nebo 
zahraničními spřízněnými osobami. 

Daňoví poplatníci uskutečňující 
transakce se spřízněnými osobami, 
s výjimkou malých a středních 
podniků specifikovaných v zákoně 
o dani z příjmu PO (FO jsou  
mimo působnost) 

Daňoví poplatníci uskutečňující 
transakce se spřízněnými osobami, 
dle nejnovější legislativy; 
Daňoví poplatníci uskutečňující 
transakce s tzv. daňovými ráji 

Všichni daňoví poplatníci 
uskutečňující transakce se 
spřízněnými osobami 

Všichni daňoví poplatníci 
uskutečňující transakce se 
spřízněnými osobami 

Jazyk  
Dokumentace je vyžadována v českém 
jazyce. 

Dokumentace je akceptována 
v maďarštině, angličtině, němčině, 
nebo ve francouzštině. V případě 
předložení v jiném jazyce, je 
finanční úřad oprávněn vyžádat 
překlad v maďarském jazyce. 

Dokumentace musí být připravena 
v polském jazyce.  

Dokumentace je vyžadována 
v rumunském jazyce. 

Dokumentace musí být vyhotovena 
ve slovenském jazyce. Na základě 
žádosti může finanční úřad schválit 
i jiný jazyk. 

Zjednodušená 
dokumentace 

Ano, zjednodušená dokumentace je 
možná v případě vybraných transakcí 

Ano, pro služby s nízkou přidanou 
hodnotou, jsou-li dodrženy určité 
podmínky  

Poplatníci s příjmy či náklady nad 
10 mil. EUR jsou povinni připojit k 
daňovému přiznání zjednodušenou 
zprávu o provedených transakcích  

N/A 

Ano, je možné vést pouze tzv. 
zjednodušenou dokumentaci u 
vybraných daňových poplatníků, 
jako např. živnostníků a SME, 
pokud jsou dodržena určitá pravidla 

TP = Převodní ceny (Transfer pricing); APA = Předběžné cenové dohody (Advance pricing agreement); CbCR = Country-by-Country Reporting; PO = právnická osoba; FO = fyzická osoba; OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development  

 



 
 

Přehled převodních cen v regionu střední a východní Evropy pro rok 2017   

Další aspekty  Česká republika Maďarsko Polsko Rumunsko Slovensko 

Platné předpisy 

nebo pokyny 

I přesto, že směrnice OECD o TP 
není závazná, uplatňuje se 
většina základních pravidel.  
Na základě směrnice OECD 
vydala finanční správa pokyny D-
332,D-333, D-334 a D-10, 
jejichž cílem je sjednocení 
postupů zdaňování transakcí 
mezi mezinárodními společnostmi 
finančními úřady, jakož i 
daňovými poplatníky 

Nařízení č. 22/2009 vydané 
Ministerstvem národního 
hospodářství k požadavkům na 
transferovou dokumentaci; 
Nařízení č. 38/2006 vydané 
Ministerstvem financí k APA 

Vyhláška ministra financí k dani z příjmů k 
hodnocení a k způsobu a eliminaci dvojího 
zdanění v případě úpravy příjmu od 
spřízněných osob; 
Vyhláška ministra financí o stanovení zemí 
a oblastí, která uplatňují škodlivou 
daňovou soutěž s ohledem na daň 
z příjmů právnických a fyzických osob. 

Nařízení č. 222/2008 upravující obsah 
TP dokumentace (pro transakce do 1. 
ledna 2016); 
Nařízení č. 442/2016 upravující  oblast 
převodních cen (pro transakce po 1. 
lednu 2016); 
Rozhodnutí vlády č. 3735/2015 
ohledně APA; 
Daňový řád – Nařízení č. 207/2015 

Finanční zpravodaj č. 14/1997, 
20/1999, 3/2002, ve kterém byla 
směrnice OECD o TP z let 1995 a 
1997 zveřejněna v SK jazyce 
 
Finanční zpravodaj č. 1/2009, 
8/2014, 5/2015, v němž byly 
zveřejněny metodické pokyny 
Ministerstva financí týkající se 
obsahu TP dokumentace  

NOVÉ: Legislativa a 

tzv. Country-by-

Country Reporting 

Právní úprava je nyní v 
legislativním procesu, navrhovaná 
účinnost zákona je v průběhu 
roku 2017. 

N/A 

Hlášení CbCR by měla být vypracována 
do 12 měsíců od skončení účetního 
období (nařízení je účinné od 1. ledna 
2016, první report by tedy měl být podán 
za finanční rok 2016). V současné době je 
připravován návrh nařízení o podrobném 
rozsahu údajů, jež mají být do CbCR 
zahrnuty (bude reflektovat pokyny 
obsažené v BEPS Action 13). 

Hlášení CbCR nebyl zatím do 
rumunské legislativy implementováno. 
Nicméně rumunské společnosti, které 
jsou součástí nadnárodní skupiny, 
mohou být požádány o doložení 
některých informací, aby mohly být 
zahrnuty do reportu připraveného 
skupinou. 

Pravidla zavedena s platností od 1. 
března 2017 a vychází ze 
vzorových právních předpisů 
OECD pro CbCR. 

Poplatky za APA 10.000 Kč (cca 370 EUR) za 
jednu transakci 

Jednostranné APA – min. 
500.000 HUF (cca 1.613 EUR), 
max. 7.000.000 HUF (cca 22.580 
EUR). 
Dvoustranné APA  - min. 
3.000.000 HUF (cca 9.677 EUR), 
max. 8.000.000 HUF (cca 25.806 
EUR). 
Mnohostranné APA - min. 
5.000.000 HUF (cca 16.129 
EUR), max. 10.000.000 HUF 
(cca. 32.258 EUR). 

 
1% z hodnoty transakce, která je 
předmětem APA. Avšak v případě 
jednostranných APA, které se vztahují jen 
na tuzemské entity, by částka měla být 
min. 5.000 PLN (cca 1.158 EUR) a max. 
50.000 PLN (cca 11.584 EUR); v případě 
jednostranných APA vztahujících se na 
zahraniční entity min. 20.000 PLN (cca 
4.634 EUR) a max. 100.000 PLN (23.168 
EUR).  
V případě dvoustranných 
a mnohostranných APA částka min. 
50.000 PLN (cca 11.584 EUR) a max. 
200.000 PLN (cca 46.336 EUR). 

Pro velké společnosti a daňové 
poplatníky s hodnotou transakcí 
přesahující 4.000.000 EUR poplatek 
20.000 EUR pro prvotní APA a 15.000 
EUR pro úpravu prvotních APA. 
 
Pro menší společnosti a daňové 
poplatníky s celkovou hodnotou 
transakcí nižší než 4.000.000 EUR 
poplatek ve výši 10.000 EUR za 
prvotní APA a 6.000 EUR za úpravu 
prvotních APA. 

Jednostranné APA 10.000 EUR. 
 
Dvoustranné nebo mnohostranné 
APA 30.000 EUR. 

Penalizace 

Žádné specifické pokuty pro TP 
nejsou stanoveny, tj. aplikují se 
obecné sankce dle daňového 
řádu.  
Může dojít k úpravě daňového 
základu plus penále (20%) 
a úroku z prodlení (14,05% p.a. + 
sazba REPO) 

Dojde-li v důsledku TP ke krácení 
daní, může být uložena pokuta 
(ve výši 50% plus úrok za pozdní 
platbu).  Zároveň pokud daňový 
poplatník nepředloží TP 
dokumentaci, může být uložena 
pokuta do výše 2.000.000 HUF 
(cca 6.452 EUR) za transakci.  
V případě opakovaného porušení 
povinností v souvislosti s TP 
dokumentací, může pokuta narůst 
až do 4.000.000 HUF (cca12.903 
EUR) nebo do výše 16.000.000 
HUF (cca 51.613 EUR) v případě 
opakovaného nesplnění 
povinnosti 

Pokud je zisk společnosti vypočítaný 
finančním úřadem vyšší (daňová ztráta je 
nižší) než deklaroval daňový poplatník, 
a zároveň nepodá požadovanou TP 
dokumentaci, rozdíl částky se zdaní 
daňovou sazbou 50%. 

Za nedodržení povinnosti přípravy a 
předložení TP dokumentace hrozí tyto 
pokuty: (i) daňoví poplatníci velkého a 
středního rozsahu 12.000 – 14.000 
RON (cca 2.700 – 3.100 EUR); (ii) 
ostatní daňoví poplatníci 2.000 – 3.500 
RON (450 – 800 EUR). 
Mimo to může dojít k úpravě daňového 
základu plus úroku za pozdní platbu 
a penále. 

Žádné specifické pokuty za TP, 
může však dojít k úpravě daňového 
základu a k pokutě (je-li daňový 
základ úmyslně snížen, může být 
pokuta dvojnásobná). V případě, že 
daňový subjekt neplní povinnost 
vést dokumentaci k TP, hrozí mu 
pokuta za nesplnění povinnosti 
nepeněžní povahy až do výše 
3.000 EUR 

TP = Převodní ceny (Transfer pricing); APA = Předběžné cenové dohody (Advance pricing agreement); CbCR = Country-by-Country Reporting; PO = právnická osoba; FO = fyzická osoba; OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development 



O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby v 7 zemích prostřednictvím více než 250 profesionálů a řadí se mezi vedoucí poskytovatele poradenských a  

outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 1400 mezinárodn ích společností. 

Naší dlouhodobou vizí je expandovat i mimo střední a východní Evropu, a stát se tak skutečně globální společností.  

Prostřednictvím svých poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, Maďarsku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, 

v Polsku a na Ukrajině. V jiných evropských zemích poskytujeme služby ve spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery. 

Více o nás na www.accace.cz 

Přihlaste se k odběru našich novinek!  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací o převodních cenách nás kontaktujte! 

czechrepublic@accace.com +420 222 753 480-1 

http://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
http://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Text_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=2017-CEE-TP-Overview-CZ
http://accace.sk/?utm_source=Logo&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_eBook
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
https://plus.google.com/+AccaceSroPraha

