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POZVÁNKA
TÉMA:

DOKUMENTÁCIA O TRANSFEROVOM OCEŇOVANÍ PODĽA NOVÝCH
PRAVIDIEL (ZMENY PRE ROKY 2018 A 2019)

Dátum konania:

30. máj 2019

Miesto konania:

Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/

Čas konania:

9:00 hod. – 15:00 hod. (registrácia účastníkov od 8:30 hod.)

Lektor:

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Vyštudoval právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Následne
absolvoval trojročný doktorandský študijný program na katedre finančného a
daňového práva UPJŠ, ktorý ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému
„Dvojité zdanenie a daňové úniky v kontexte transferového oceňovania“.
Pokračoval v ďalšom postgraduálnom štúdiu na University of Florida, Levin
College of Law, Florida, USA, po absolvovaní ktorého mu bol udelený
akademický titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo.
Dr. Michal Kočiš v minulosti pôsobil v poprednej medzinárodnej
poradenskej spoločnosti (Big4) a tiež v medzinárodných a špecializovaných
advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa
intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej praxe v advokátskej kancelárii
KOČIŠ & PARTNERS, pričom je autorom početných odborných článkov a
odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného
zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a
konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby.V roku 2018 bol
nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý
odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania
Arbitrážnej konvencie EÚ.
Ministerstvo financií SR vydalo v decembri 2018 nové usmernenie, ktoré
podstatne zmenilo doterajšie pravidlá pre vedenie dokumentácie o
transferovom oceňovaní. Tieto nové pravidlá sú pre daňové subjekty / závislé
osoby veľmi aktuálne, pretože sa uplatňujú aj spätne na rok 2018. Pre
zahraničné závislé osoby zaviedlo nové usmernenie napr. sprísnenie
pravidiel v podobe rozšírenia okruhu daňovníkov, ktorí budú potrebovať
úplnú dokumentáciu vrátane benchmarkingovej štúdie.
Okrem viacerých sprísnení však obsahuje nové usmernenie aj niekoľko
zjednodušení pri vedení dokumentácie. Pre efektívne zvládnutie povinností v
oblasti transferového oceňovania je preto potrebné sa s novými pravidlami
dôkladne oboznámiť. Lektor seminára predstaví najnovšie pravidlá, odporučí
najvhodnejšie postupy voči daňovému úradu a tiež ponúkne argumentáciu
pre prípad daňovej kontroly.

Program:

•
•
•
•
•
•

Definície závislých osôb - rozdelenie závislých osôb podľa povinnosti
viesť dokumentáciu
Režimy transferového oceňovania vs. rozsah dokumentácie
Nové usmernenie a jeho vzťah k predchádzajúcim usmerneniam
(časová pôsobnosť a najdôležitejšie rozdiely)
Základné pravidlá pre vedenie dokumentácie (agregácia transakcií,
významnosť, tuzemské a zahraničné transakcie, analýza
porovnateľnosti)
Úplná dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
Základná dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
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•
•
•
•

Skrátená dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
Žiadna dokumentácia (kritéria pre oslobodenie od vedenia
dokumentácie)
Dokumentácia z pohľadu subjektov v zriaďovacej pôsobnosti štátu,
obcí, miest a VÚC
Otázky a diskusia

Účastnícky
poplatok:

84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok:

22. máj 2019
Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu skôr, pri dosiahnutí max.
povoleného počtu účastníkov.

Kontakt:

RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk
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PRIHLÁŠKA
DOKUMENTÁCIA O TRANSFEROVOM OCEŇOVANÍ
PODĽA NOVÝCH PRAVIDIEL (ZMENY PRE ROKY 2018 A 2019)
/ Košice, 30. máj 2019 /
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk.
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie
faktúry.
Názov firmy:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-mail:
Mená a priezviská
účastníkov:

Dôležitá poznámka:
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, občerstvenie, teplý obed a náklady na
organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete
bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak
svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie
( stále je ale možné poslať náhradníka ).
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov.
Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo

Číslo účtu: 3279674451 / 0200

Banka: VÚB

Variabilný symbol: 190530

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

