
Transferové oceňovanie  

 

Dĺžka školenia, termín a miesto konania školenia: 1 deň  

Bratislava, AFS Trnavská cesta 100 (budova Omnipolis) - 26.10.2018  

 

Školenie začína o 9:00 hod.  

Cena za školenie:   40,- € / osoba 

Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia (t. j. do 19.10.2018) 

Ubytovanie a strava nie sú zabezpečené. V prípade Vášho záujmu je možné zabezpečiť obed v neďalekom 

stravovacom zariadení za úhradu v hotovosti. 

Maximálny počet účastníkov školenia: 30  

Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR 

 

Cieľová skupina:  

Školenie je určené pre osoby začínajúce s podnikateľskou činnosťou,  pre osoby uskutočňujú obchodné 

transakcie so závislými osobami a potrebujú poznať všetky povinnosti, ktoré im z takýchto situácii vyplývajú,                      

taktiež pre zamestnancov podnikateľa a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.   

 

Hlavný cieľ kurzu:  

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia právnych 

predpisov, ktoré súvisia s transferovým oceňovaním medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami.  

 

Podrobný popis školenia a obsahová náplň: 

Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.  

 

Obsahom školenia sú nasledujúce témy: 

Základné pojmy 
- transferové oceňovanie (podstata), princíp nezávislého vzťahu, kontrolovaná transakcia 
-       legislatívny rámec – medzinárodný, tuzemský 
- závislá osoba (zahraničná závislá osoba, tuzemská závislá osoba), skupina závislých osôb 
- ekonomické alebo personálne prepojenie, iné prepojenie, blízke osoby 

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a účel  
- rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre rôzne skupiny osôb 
- druhy dokumentačnej povinnosti   
- špecifické pravidlá pre vybrané skupiny daňovníkov 

Metódy transferového oceňovania 
- jednotlivé typy metód 
- výber najvhodnejšej metódy s ohľadom na okolnosti kontrolovanej transakcie  
- praktické príklady na aplikáciu metód transferového oceňovania 
 

Lektorské obsadenie: 

Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe. 

 

Prihlásenie na školenie: 

- vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk  

(https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia) 

- prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na 

vyplnenie a spätné zaslanie na e-mailovú adresu: 

vzdelavanie@financnasprava.sk 
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