
Milí členovia a priatelia, 
 
V júli 2018 zverejnilo Spolkové ministerstvo 
pre financie (BMF) publikáciu „Najdôležitejšie 
dane v medzinárodnom porovnaní 2017“.  
V nej je zverejnené porovnanie krajín 
vzhľadom na medzinárodné zdanenie, ktoré 
sa týka členských krajín EU ako aj USA, 
Japonska a Švajčiarska. 
 
Toto porovnanie krajín opäť potvrdzuje, že 
Slovensko vykazuje oproti Nemecku nižšie 
zdanenie zisku pre kapitálové spoločnosti 
(21% vs. 29,8%). Na druhej strane je Slovensko 
s touto hodnotou na chvoste medzi krajinami 
strednej a východnej Európy. Maďarsko, ktoré 
pre seba rozhodlo súťaž o nové investície 
automobilky BMW, sa so zdanením zisku 
akurát 10,8 percent nachádza na druhom 
mieste v hodnotení. Týmto je analýza 
Spolkového ministerstva v súlade  
s výsledkami Prieskumu konjunktúry SNOPK, 
že daňové zaťaženie na Slovensku nie je 
uspokojivé.  
 
Avšak Slovensko zvyšuje dane odhodlane 
ďalej. Takto vstúpilo tento rok do platnosti 
zdanenie pri odchode. Článok BMB Leitner 
vysvetľuje, na čo majú spoločnosti, ktoré chcú 
majetok presunúť do zahraničia, dbať.  
 
Pútavé čítanie želá 
 
Vaša Katharina Getlik 
Vedúca oddelenia trhové 
a právne poradenstvo 
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Štát bude evidovať cenu nehnuteľností  

V praxi sa zamestnávatelia často stretávajú so zneužívaním  tzv. „paragrafu“. Zamestnanec ráno 
absolvuje vyšetrenie, poobede nenastúpi na poobednú či nočnú zmenu a voľný deň využije 
napríklad  na rekonštrukciu bytu.  
Rozsah poskytnutia pracovného voľna za účelom vyšetrenia zamestnanca v zdravotníckom 
zariadení prináša zamestnávateľom výkladové a aplikačné problémy. Vyšetrenie u lekára 
predstavuje prekážku v práci na strane zamestnanca, pri ktorej mu náleží pracovné voľno 
s náhradou mzdy. Poskytuje sa  na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom 
roku.  
Zamestnanci sa často preukazujú potvrdením od lekára s uvedením výrazu „celodenné vyšetrenie“.  
Nakoľko úprava obsiahnutá v Zákonníku práce je nedostatočná a jej legislatívna zmena je 
v nedohľadne, zamestnávatelia často nemajú inú možnosť, ako takéto potvrdenie akceptovať. 
Podmienkou poskytnutia voľna je, že vyšetrenie nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času 
a okrem času samotného úkonu v ambulancii obsiahne aj čas cesty a čakania v čakárni. Lekár by 
mal nariadiť kľudový režim iba za predpokladu, že následky ošetrenia zasiahnu do stanoveného 
pracovného času, respektíve pretrvajú do poobednej či nočnej zmeny.  
Zamestnávateľom preto kvôli zamestnancom „nepoctivcom“ odporúčame do pracovného poriadku 
zaviesť spresňujúce výkladové pravidlá udeľovania voľna za účelom ošetrenia. Z lekárskeho 
potvrdenia by malo byť zrejmé prinajmenšom jeho trvanie a (ne)vyhnutnosť kľudového režimu.  
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PRACOVNÉ PRÁVO 
Zneužívajú zamestnanci „paragraf“?  

 
  

 

Počnúc 1. októbrom 2018  sa budú v katastri nehnuteľností evidovať údaje o kúpnej cene všetkých 
nehnuteľností. Doteraz sa evidovali iba ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Spätne sa 
cena všetkých nehnuteľností nebude zisťovať ani zapisovať, nová úprava teda platí len do 
budúcnosti. 
Údaj o cene nehnuteľností bude prístupný len obmedzenému okruhu osôb. Poskytne sa na 
požiadanie vlastníkovi nehnuteľnosti, štátnym orgánom, Národnej banke Slovenska, súdu,  
prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, daňovému úradu, insolvenčnému 
správcovi, znalcom oceňujúcim nehnuteľnosti a oprávnenej osobe, vyhotovujúcej cenové mapy. 
Do zbierky listín katastra nehnuteľností je prístup naďalej obmedzený len pre vlastníka nehnuteľností 
alebo inú oprávnenú osobu, napríklad záložného veriteľa, ich právnych predchodcov a nástupcov  
a orgány verejnej moci a znalcov v rámci výkonu ich činnosti. 
Z katastra bude možné získať aj súpis nehnuteľností, ktorý bude obsahovať všetky nehnuteľnosti, 
vlastnené alebo spravované jednou osobou, a preto už nebude potrebné vyhotovovať jednotlivé 
listy vlastníctva. Aj takýto súpis však bude prístupný len pre vlastníka alebo správcu nehnuteľností, 
orgány verejnej moci a iné oprávnené osoby, napríklad notárov, pri výkone ich činnosti.  
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Navrhované zmeny v systéme podpory OZE 

Od vyslania je potrebné odlíšiť zamestnanie zahraničného zamestnanca u slovenského 
zamestnávateľa, s ktorým ma uzatvorenú pracovnú zmluvu. V prípade, ak zahraničná osoba 
(rezident iného štátu) vykonáva na území Slovenska závislú činnosť u slovenského zamestnávateľa, 
v zmysle slovenského zákona o dani z príjmov sa takýto príjem pokladá za príjem zo zdroja na 
území Slovenska. V zmysle medzinárodných zmlúv je právo na zdanenie v tom štáte, v ktorom sa 
činnosť fyzicky vykonáva, teda uplatní sa všeobecné pravidlo- najčastejšie článok 15.1 zmluvy.  
V danom prípade sa nekontroluje dĺžka pobytu (pravidlo viac ako 183 dní), lebo sa závislá činnosť 
vykonáva iba v jednom štáte.  
Pre zdaňovanie platia rovnaké pravidlá ako pre občanov SR. Preddavky zráža slovenský 
zamestnávateľ od prvého dňa pracovného pomeru. 
Zdaňovanie celosvetových príjmov takého zamestnanca závisí od toho či sa bude považovať za 
rezidenta alebo nerezidenta SR. Ak sa bude považovať za zahraničného rezidenta, znamená to, že 
príjmy zo Slovenska zdaní na Slovensku. Tiež musí na Slovensku podať daňové priznanie alebo 
požiadať o ročné zúčtovanie dane. V zahraničí následne tieto isté príjmy zdaní podľa predpisov 
platných v zahraničí. Príjmy zo závislej činnosti z výkonu závislej činnosti na území Slovenska budú 
vyňaté alebo započítané v zmysle platnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.  
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ZDANENIE VYSLANÝCH  
Zahraničný zamestnanec zamestnaný v slovenskej spoločnosti  

 
  

 

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov 
energie, ktorým sa podstatne mení systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov 
energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Novela zavádza nový základný systém 
podpory vo forme príplatku. Príplatok sa poskytne len tým výrobcom, ktorí budú úspešní vo 
výberovom konaní vyhlásenom ministerstvom, pričom výrobcovia budú sami zodpovední za predaj 
elektriny a za odchýlku. Pre menšie zariadenia (do 250 kW) bude ako alternatíva zachované právo 
na výkup elektriny za určenú cenu spolu s prenesením zodpovednosti za odchýlku, pričom pri 
zariadeniach do 500 kW, resp. 1 MW bude zachovaná podpora aj vo forme doplatku. Príplatok 
alebo doplatok bude výrobcom vyplácať OKTE a cenu vykupovanej elektriny tzv. výkupcovia 
elektriny.  
Pre existujúcich výrobcov zostáva zachovaný súčasný model s tým, že k 31.12.2018 dôjde k zániku 
zmlúv o dodávke elektriny a o doplatku s príslušnou regionálnou distribučnou sústavou  
a výrobcovia sú povinní namiesto toho uzatvoriť do 31.12.2018 zmluvu o povinnom výkupe elektriny 
s výkupcom elektriny, zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s určeným 
subjektom zúčtovania a zmluvu o doplatku s OKTE.  
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Bez súhlasu to nepôjde?!  

Ostatnou novelou Obchodného zákonníka bol zavedený nový inštitút kapitálového fondu  
z príspevkov spoločníkov spoločnosti. Kapitálový fond z príspevkov spoločníkov môže vytvoriť 
spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť len v tom prípade, ak zriadenie tohto 
fondu predpokladá spoločenská zmluva spoločnosti a o samotnom zriadení fondu rozhodlo valné 
zhromaždenie. V prípade, ak by mal byť kapitálový fond z príspevkov spoločníkov zriadený už pri 
vzniku spoločnosti, vytvorenie fondu musia schváliť samotní zakladatelia spoločnosti.  
Splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov možno použiť len na jeho prerozdelenie medzi 
spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania spoločnosti. Prerozdelenie príspevkov  
z predmetného fondu je podmienené neexistenciou krízy spoločnosti.  
Pri vyplácaní príspevkov z  kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov sa uplatňujú rovnaké 
zásady ako pri vyplácaní podielov zo zisku spoločnosti. V prípade, ak by došlo k použitiu 
kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov v rozpore so zákonom, má takéto použitie obdobné 
následky ako vrátenie plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje.  
Spoločník však nie je povinný vrátiť plnenie z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov 
spoločníkov v prípade, ak preukáže, že plnenie prijal dobromyseľne.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 4/2018 

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 
Zlúčenie, splynutie a rozdelenie  

 
  

 

Rok 2018 prináša početné zmeny v oblasti obchodného práva. Napriek prvotným návrhom sa však 
k niektorým zmenám nepristúpilo, resp. boli prijaté v obmedzenom rozsahu. To sa týka i právnej 
úpravy prevodu obchodného podielu v s.r.o. a založenia tohto typu spoločnosti. 
Podľa pôvodnej právnej úpravy boli pri prevode väčšinového obchodného podielu potrebné 
súhlasy správcu dane (za nadobúdateľa a prevodcu). S účinnosťou od 1.9.2018 bude potrebné získať 
súhlas správcu dane iba vtedy, keď (a) pôjde o prevod väčšinového obchodného podielu a súčasne 
(b) prevodca alebo nadobúdateľ podielu bude vedený v zozname daňových dlžníkov. V prípade 
zahraničnej osoby sa aj naďalej namiesto súhlasu predkladá čestné vyhlásenie takejto osoby. 
Naďalej samozrejme platí, že prevod väčšinového obchodného podielu nadobúda účinnosť až 
zápisom do obchodného registra. Pri prevode menšinového podielu sa stále rozlišuje medzi  
(i) účinkami prevodu medzi zmluvnými stranami a voči tretím osobám a (ii) účinkami prevodu voči 
samotnej spoločnosti. 
Obdobné zmeny nastali i v právnej úprave založenia s.r.o. Pri založení bude súhlas správcu dane 
a po novom i Sociálnej poisťovne nevyhnutný, ak je osoba, ktorá chce založiť spoločnosť, vedená 
v zozname daňových dlžníkov, resp. v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.  
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Umiestnenie fotografie na inej internetovej stránke  

Od začiatku roka platia pravidlá pre zdanenie pri odchode, ktorých cieľom je zdanenie všetkých 
ekonomických hodnôt, ktoré boli vytvorené na území SR. Zdanenie nastane v prípade, keď SR stratí 
svoje právo na zdanenie, čo nastáva napr. pri zmene sídla, presune činností do zahraničia, presune 
majetku do zahraničnej stálej prevádzkarne alebo presune majetku z prevádzkarne v SR späť 
k zriaďovateľovi.  
Pri vyčíslení osobitného základu dane pri odchode sa uplatní tzv. fikcia predaja presúvaného 
majetku a uplatní sa sadzba dane 21 %, nakoľko zdanenie sa týka len právnických osôb. 
Upozorňujeme, že strata nebude daňovo účinná.  
Keďže ide o zdanenie nerealizovaných ziskov (t.j. nedôjde k skutočnému predaju), je možné 
požiadať o úhradu dane v splátkach. Avšak táto možnosť existuje iba v prípadoch, kedy nastane exit 
do iného členského štátu EÚ, EHP, alebo ak má SR s prijímajúcim štátom uzatvorenú dohodu 
o vymáhaní daňových pohľadávok. Ak daňový úrad povolí platenie dane v splátkach, bude daň 
splatná počas 5 rokov a splátky sa budú úročiť. Výnimku zo zdanenia pri odchode predstavuje 
dočasný presun majetku s očakávaným návratom do 12 mesiacov.  
Európsky súdny dvor potvrdil, že koncept zdanenia pri odchode je v súlade so Zmluvou o EÚ 
a súvisiacim voľným pohybom kapitálu.  
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MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PRÁVO 
Zdanenie pri odchode zo Slovenska (tzv. Exit taxation)  

 
  

 

Súdny dvor EÚ rozhodol: Umiestnenie fotografie na inej internetovej stránke si vyžaduje nový súhlas 
autora.  
Fotograf udelil prevádzkovateľom internetovej stránky súhlas, aby na ich internetovej stránke 
zverejnili jeho fotografiu. Žiačka strednej školy uvedenú, voľne dostupnú fotografiu použila ako 
ilustráciu k referátu. Referát bol následne zverejnený na internetovej stránke školy. 
Spolkový súdny dvor sa obrátil na Súdny dvoru EÚ s otázkou, či pojem „verejný prenos“ zahŕňa 
umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej 
stránke bez obmedzení zabraňujúcich jej stiahnutiu a so súhlasom nositeľa autorského práva. 
Súdny dvor odpovedal na túto otázku kladne, pričom ďalej konštatoval, že každé takéto použitie 
diela treťou osobou je potrebné kvalifikovať ako sprístupnenie diela novej verejnosti. 
V dôsledku takéhoto „aktu prenosu“ bez predchádzajúceho súhlasu autora došlo k porušeniu 
autorského práva k tomuto dielu. 
Napokon Súdny dvor konštatoval, že uvedený postup treba odlišovať od sprístupnenia diela 
prostredníctvom hypertextového odkazu na inú internetovú stránku. Skutočnosť, že nositeľ 
autorského práva neobmedzil možnosti používania fotografie používateľmi internetu, nie je 
relevantná. 
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Vymáhanie pohľadávky prostredníctvom notárskej zápisnice 

Pri M&A transakciách je, okrem iného, veľmi dôležité zabezpečiť, aby zmluvy, ktoré boli v rámci 
transakcie uzatvorené, boli aj splnené a to ako zo strany kupujúceho tak aj predávajúceho, a aby 
boli chránené aj práva tretích strán, ktoré sa na transakcii zúčastňujú (napr. financujúcich bánk). Za 
týmto účelom je možné v zmluvách dohodnúť rôzne zabezpečovacie prostriedky - najčastejšie sa 
používajú záložné práva, záruky (ručenie), zmluvné pokuty. Použitie jednotlivých zabezpečovacích 
prostriedkov závisí od typu transakcie a toho, aké plnenie sa má zabezpečiť. 
Záložné práva spravidla zabezpečujú finančné pohľadávky, najčastejšie financujúcich bánk. Záložné 
práva je možné zriadiť na akékoľvek aktíva. Záložné práva sa najčastejšie zriaďujú na nehnuteľnosti, 
hnuteľné veci, obchodné podiely, akcie, iné cenné papiere, pohľadávky voči dlžníkom.  
Ďalším často používaným zabezpečovacím prostriedkom sú záruky (ručenie). Záruka má 
najčastejšie formu bankovej záruky, ktorú dáva financujúca banka. Záruku však môže poskytnúť aj 
iná osoba (napr. materský holding). Funkciou (bankovej) záruky je uspokojiť pohľadávku veriteľa, ak 
tak z akéhokoľvek dôvodu neurobí dlžník.  
Ďalším veľmi často používaným zabezpečovacím prostriedkom je zmluvná pokuta. Ak niektorá zo 
strán poruší svoju povinnosť dohodnutú v zmluve, tak druhej strane vzniká nárok na zaplatenie  
v zmluve dohodnutej peňažnej sumy.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 4/2018 

FÚZIE A AKVIZÍCIE 
Zabezpečovacie prostriedky pri M&A Transakciách  

 
  

 

Na zabezpečenie svojej pohľadávky poskytuje slovenský právny poriadok veriteľom širokú škálu 
možností. Často využívanými sú predovšetkým ručenie, záložné právo, či zmluvná pokuta. 
Vzhľadom na pomerne nízku vymožiteľnosť práva a dlhotrvajúce súdne spory, sa na zabezpečenie 
finančných pohľadávok, akými sú napr. pôžičky, využíva inštitút uznania záväzku dlžníka pred 
notárom, ktorý o tejto skutočnosti spíše zápisnicu. Ak je súčasťou notárskej zápisnice aj doložka, 
v rámci ktorej dlžník vyhlási, že súhlasí s vykonateľnosťou, takáto zápisnica sa stáva exekučným 
titulom. To znamená, že nie je potrebné ísť cestou súdneho konania o zaplatenie pohľadávky. 
K zjednodušeniu uplatnenia notárskej zápisnice s doložkou vykonateľnosti v praxi prispel nedávno aj 
Ústavný súd SR. Ten vo svojom rozhodnutí konštatoval, že v rámci exekučného konania sa 
v súvislosti s notárskou zápisnicou posudzuje iba to, či sú dané formálne a materiálne predpoklady 
vykonateľnosti, a to bez zreteľa na jej hmotnoprávny základ. Ak má teda notárska zápisnica všetky 
zákonné náležitosti, pričom je potrebné mať na zreteli, že ju vyhotovuje notár, ktorý za ňu 
zodpovedá, akékoľvek dlžníkove námietky týkajúce sa vymáhanej pohľadávky, ako samotná 
existencia dlhu, jeho výška, splatnosť atď. sa v exekučnom konaní skúmať nebudú. Exekútor tak 
môže podstatne rýchlejšie a účinnejšie vymôcť dlžnú sumu. 
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Vyradenie nepoužiteľných zásob    

Európska komisia predstavila v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) návrh tzv. definitívneho 
režimu DPH pri cezhraničnom dodávaní tovaru v rámci Európskej únie. Očakáva sa, že tento nový 
režim posilní boj proti podvodom v oblasti DPH v EÚ, a teda zníži riziko tzv. karuselových podvodov. 
Má byť založený na zrušení oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru a služieb. 
Pred zavedením definitívneho režimu sa navrhujú určité čiastkové opatrenia, ktoré Komisia navrhuje 
zaviesť s účinnosťou od 1.1.2019.  
Medzi najvýznamnejšie patrí zavedenie konceptu certifikovanej zdaniteľnej osoby. Z tohto štatútu 
by potom pre platiteľov vyplývali rôzne zjednodušenia, ktoré budú môcť využívať len tieto 
certifikované osoby. Ide o zjednodušujúce pravidlá pre úpravu „call-off-stock“, pravidlá v spojitosti s 
reťazovými transakciami a s dôkazom o preprave alebo odoslaní tovaru do iného členského štátu, 
ktoré sú oslobodené od dane. Pri dodaní tovaru v rámci EÚ bude osobou povinnou platiť daň 
dodávateľ tovaru v prípade, ak nadobúdateľ tovaru nebude mať štatút certifikovanej osoby. Ak 
nadobúdateľ, kupujúci tento štatút mať bude, uplatní sa prenesenie daňovej povinnosti.  
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DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY A CLÁ 
Definitívny režim DPH a koncept certifikovanej osoby  

 
  

 

Pri vykonávaní výrobnej podnikateľskej činnosti môžu vznikať situácie, kedy daňovníkovi ostávajú na 
sklade nepoužiteľné zásoby. Dôvodom vzniku takýchto zásob môže byť napríklad: 

zmena výrobného procesu nedokončenej výroby, 
zmena výrobných plánov externých odberateľov, 
vyradenie majetku, ku ktorému by mohli prislúchať (napríklad ako náhradné diely), 
technická alebo morálna zastaralosť, 

pričom sa jedná o zásoby, ktoré nemajú stanovenú dobu použiteľnosti (expirácie).      
V takomto prípade majú daňovníci pri vyradení nepoužiteľných zásob možnosť postupovať podľa § 
21 ods. 2  pism. n) bod 3  Zákona o dani z príjmov. V zmysle uvedeného ustanovenia v prípade zásob 
bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti je daňovým výdavkom náklad vo výške 
obstarávacej ceny zásob avšak iba v prípade, ak daňovník preukáže príjem z ich predaja.  
Uvedené znamená, že v prípade ak daňovník takéto zásoby predá (napríklad aj do zberných 
surovín), splní zákonom stanovenú podmienku dosiahnutia príjmu z ich predaja a môže si 
obstarávaciu cenu zásob uznať do daňových výdavkov.  V uvedenom prípade sa účtuje na účte 548 
(ostatné náklady na hospodársku činnosť) a nie na účet 549 (manká a škody).  
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Funkčná a riziková analýza v transferovom oceňovaní  

V oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania sa pravidelne vyžaduje, aby uchádzači zložili 
zábezpeku. Verejní obstarávatelia využívajú inštitút zábezpeky, aby zabezpečili viazanosť ponúk. 
Zloženie zábezpeky sa všeobecne preukazuje bankovou zárukou alebo prevodom finančných 
prostriedkov na účet (verejného) obstarávateľa. 
V akej výške smie byť zábezpeka požadovaná? Pri nadlimitných zákazkách nesmie presiahnuť 5%  
z predpokladanej hodnoty zákazky („PHZ“), resp. celkovo 500 000 EUR a pri podlimitných 
zákazkách nesmie byť vyššia než 3% z PHZ, resp. celkovo 100 000 EUR. 
Uchádzači by si mali dať pozor nato, že zábezpeka prepadne v prípade odstúpenia od ponuky  
v lehote viazanosti ponúk a v prípade neposkytnutia súčinnosti pri uzavretí zmluvy. 
Zábezpeka je vrátená neúspešným uchádzačom do lehoty siedmich dní v prípade zrušenia daného 
postupu verejného obstarávania ako aj vtedy, ak nepodajú včas námietku proti rozhodnutiu o ich 
vylúčení.  
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VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
Zábezpeka – Zloženie a vrátenie  

 
  

 

Ťažiskom dokumentácie k transferovému oceňovaniu je funkčná a riziková analýza, ktorej cieľom je 
identifikovanie funkcií (významných ekonomických a hospodárskych činností) jednotlivých 
spriaznených spoločností zapojených do vzájomných transakcií s prihliadnutím na znášané riziká  
a využívané aktíva. Keďže relatívna kompenzácia v rámci kontrolovanej transakcie by mala 
zodpovedať relatívnemu prínosu jednotlivých strán kontrolovanej transakcie, analýza by mala 
poskytovať pochopenie týchto prínosov a ich úlohy pri tvorbe celkovej hodnoty. 
Funkčná a riziková analýza by mala čo najviac korešpondovať s realitou, faktami a pravidlami 
transferového oceňovania. Na základe vypracovanej analýzy je následne možné charakterizovať 
strany danej transakcie, identifikovať primeranú odmenu, ktorú by každá spoločnosť mala dostať  
v súvislosti s vykonávanými funkciami, znášanými rizikami a využívanými aktívami, určiť 
najvhodnejšiu metódu transferového oceňovania a identifikovať možnú nezávislú transakciu pre 
porovnanie. 
Základom analýzy je prístup „substance over form“. To znamená, že stanovenie cenovej hladiny/
relatívneho prínosu pre strany transakcie by primárne malo zodpovedať skutočnosti, nie zmluvným 
či inak dohodnutým podmienkam. V prípade identifikovania odlišností má správca dane pre daňové 
účely nárok preklasifikovať transakciu.   
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