
> Služby a poradenství

Creditreform a poradenská skupina SAMAK 
Vám představují komplexní řešení oblasti

Transferové ceny

 Kdy se mě týká?

•	  Pokud realizujete či plánujete realizovat jakékoli 
transakce se spojenými subjekty v rámci skupiny

•	 Dokumentaci k těmto transakcím dokládající správ-
nost nastavení cen nemáte či si nejste jisti, zda je 
zpracována optimálně

 Co může tato služba zahrnovat?

•	 Úvodní konzultace v oblasti transferových cen, 
posouzení zda a v jakém rozsahu se Vás tato 
problematika týká

•	 Revize, úpravy či aktualizace Vašich podkla-
dů k této oblasti

•	 Komplexní zpracování dokumentace k transfero-
vým cenám, případně i smluvní dokumentace

•	 Znalecké posouzení pro vyšší důkazní sílu doku-
mentace ve vztahu k daňové správě 

•	 Nastavení právních vztahů uvnitř skupiny dle doku-
mentace k transferovým cenám 

•	 Komunikace a zastupování Vaší společnosti vůči 
fi nančním úřadům

 Proč řešit?

•	  Minimalizace rizik při daňových kontrolách fi nanč-
ních úřadů v podobě doměření daní   a penále, 
a s tím souvisejících dlouhodobých sporů včetně ci-
vilních a trestněprávních rizik

•	 Daňová správa se na oblast transferových cen za-
měřuje stále cíleněji a v rostoucím rozsahu, buďte 
tedy připraveni v předstihu

•	 Optimální nastavení transferových cen je nezbyt-
ností v celkovém řešení fi nanční, daňové i právní 
pozice Vaší skupiny

•	 Náklady na včasné řešení jsou marginální ve srovná-
ní s dopady daňových kontrol v této oblasti a souvi-
sejícími náklady na řešení „ex-post“

 Proč s námi?

•	  Využití profesionálních analytických nástrojů společ-
nosti Creditreform umožňujících srovnání hospo-
dářských dat subjektů z celé ČR

•	 Dokumentace je zpracovaná týmem odborníků 
skupiny SAMAK s dlouholetými zkušenostmi v ob-
lasti daní, ekonomické analýzy a práva

•	 Rozumíme potřebám malých a středních podniků 
•	 Právě my Vám můžeme poskytnout komplexní 

a fungující řešení



Transferové ceny

Potřebujete data

Creditreform poskytuje svým klientům vhodné řešení 
přímo v on-line portálu CrefoPort. Uživatel má mož-
nost v modulu Transferové ceny pomocí vlastní selekce 
získat potřebná data a přehledné výstupy umožňující 
srovnání ekonomických dat subjektů z celé ČR.

Potřebujete kompletní analýzu?

Creditreform Vám ve spolupráci s daňovou a právní 
kanceláří SAMAK zajistí vypracování kompletní doku-
mentace k transferovým cenám.

Něco navíc?

Validitu dokumentace k transferovým cenám lze podpořit:
•	 znaleckým posudkem analyzujícím obvyklost ceny
•	 realizací závazného posouzení stanovení cen 

finančním úřadem

A co cena?

Cena za kompletní analýzu již od 39.000 Kč bez DPH. 
Cena závisí na typu, množství a objemu posuzovaných 
transakcí a počtu zúčastněných subjektů.

Výhody pro Vás

www.samak.cz www.creditreform.cz

•	 včasné řešení minimalizuje budoucí rizika při da-
ňových kontrolách

•	 optimální nastavení transferových cen včetně 
komplexní dokumentace k této oblasti je vhod-
ným nástrojem celkového řešení finanční, daňové 
i právní pozice celé skupiny a vzájemných vztahů 
zúčastněných subjektů

•	 prevence odpovědnosti statutárních orgánů

•	 náklady na včasné řešení jsou obvykle marginální ve 
srovnání s náklady na řešení „ex-post“

•	 dokumentaci je možné doplnit také  o právní ana-
lýzu daných transakcí (vnitroskupinová smluvní do-
kumentace apod.)


