
Milí členovia a priatelia, 
 
zákonodarca nás znova obdaroval jeseňou 
bohatou na udalosti. Na prelome roka vstúpia 
do platnosti novelizované zákony okrem 
iného aj obchodný zákon, zákon o dani  
z príjmu a dani z pridanej hodnoty. Tým 
dochádza k mnohým zmenám pre 
podnikatelské subjekty. Predovšetkým 
reorganizácia daňového práva, kam patrí 
zavedenie novej definície daňového sídla a 
zdanenie pri odsťahovaní, môže mať 
ďalekosiahle následky pre medzinárodne 
činné spoločnosti. Experti z BMB Leitner sa 
touto témou bližšie zaoberajú vo svojom 
príspevku.  
 
V druhom čítaní novely o dani z príjmu došlo  
k ďalšej zmene, ktorá sa dotkne hlavne 
nemeckých spoločností na Slovensku. Pri 
predaji podielov v slovenskej spoločnosti sa 
budú zisky v celom rozsahu zdaňovať na 
Slovensku, keďže zákon o dvojitom zdanení  
s Nemeckom tu nemá dosah.  
 
Potešiteľné správy majú proti tomu kolegovia 
z TPA, ktorí informujú o daňovom odpočte 
výdavkov na vedu a výskum. Od roku 2018 
podporuje slovenský štát komerčné aktivity 
vo vede a výskume. Namiesto doterajších 25% 
môže byť teraz odpočítaných až 100% 
výdavkov.  
 
Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky  
a všetko dobré v novom roku.. 
     
Vaša Katharina Getlik   
Vedúca oddelenia trhové  
a právne poradenstvo 
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(Ne)verejnosť zbierky listín katastra  

Podnikatelia nesmú pri určitých obchodných vzťahoch spolupracovať s poskytovateľmi služieb, ktorí 
nelegálne zamestnávajú fyzické osoby. Tento zákaz sa týka predovšetkým cezhraničného 
vysielania, dočasného pridelenia pracovníkov, či cezhraničného poskytovania služieb po dobu 
presahujúcu päť dní v období jedného roka. 
Pri porušení tejto zákonnej povinnosti hrozí podnikateľom pokuta vo výške od 2 000 až do 200 000 
eúr. Zákon navyše ráta s absolútnou objektívnou zodpovednosťou – podnikatelia, ktorí prijímajú 
prácu alebo službu poskytnutú prostredníctvom nelegálne zamestnaných osôb, môžu byť 
sankcionovaní bez ohľadu na to, či o nelegálnom zamestnávaní vedeli alebo nie. 
Z vyššie uvedeného dôvodu sú podnikatelia v súlade so zákonom oprávnení vyžadovať od svojich 
dodávateľov doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im je dodávaná 
práca alebo poskytovaná služba (tzv. „sociálny audit“). Cieľom sociálneho auditu je preskúmať, či 
dodávatelia dodržiavajú zákaz nelegálneho zamestnávania. Uvedené právo však treba uplatňovať 
s opatrnosťou, pretože pri ňom vyvstávajú otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Zákon totiž 
nedefinuje presné vlastnosti a rozsah vyžiadaných dokladov, údajov, ani lehoty pre vymazávanie. 
Kontroly u dodávateľov bude potrebné vykonávať s prihliadnutím na zachovanie rovnováhy medzi 
bojom proti nelegálnemu zamestnávaniu a predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. 
Podnikatelia samozrejme môžu vykonaním sociálneho auditu poveriť aj advokátsku kanceláriu.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2017 

PRACOVNÉ PRÁVO 
Kontrola nelegálneho zamestnávania u dodávateľov – ale ako? 
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Kataster nehnuteľností je verejným registrom. Verejnosť zbierky listín katastra, ktorá je súčasťou 
katastrálneho operátu, je však obmedzená. Je prístupná len vlastníkom a ďalším osobám taxatívne 
vymedzeným katastrálnym zákonom. V rozpore so zákonom však dochádza k situáciám, že 
katastrálny odbor okresného úradu zamietne žiadosť o nahliadnutie do zbierky listín vlastníkovi 
nehnuteľnosti, ktorý nie je účastníkom vyžiadanej zmluvy uloženej v zbierke listín, hoci sa zmluva 
týka nehnuteľnosti v jeho vlastníctve. Môže ísť napríklad o zmluvu o zriadení vecného bremena na 
ťarchu nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, uzavretú predošlým vlastníkom nehnuteľnosti.  
Takýto postup úradu potláča základné právo vlastníka – mať prístup k listinám týkajúcim sa 
nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, a popiera základnú funkciu katastra – posilňovať právnu istotu 
v majetkových právach k nehnuteľnostiam a zabezpečovať ochranu vlastníckeho práva. Zamietnutie 
žiadosti o nahliadnutie do zmluvy vlastníkovi, ktorý nebol jej účastníkom v čase jej uzavretia, je 
vadou konania správneho orgánu a žiadateľ sa môže domáhať ochrany svojho zákonného práva 
žalobou na správnom súde.  
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Novela zákona o odpadoch prináša rozsiahle zmeny  

Pri transakciách rôzneho druhu sa prevádzajú peňažné prostriedky a kúpne ceny, ako aj zádržné 
sumy a doplatky, spravidla cez bankové účty. Aby sa predišlo riziku nechceného prevodu, výberu, 
blokácie prostriedkov alebo inému neautorizovanému nakladaniu s peňažnými prostriedkami na 
dotknutých účtoch, je potrebné vykonať hlbšiu previerku „bankových pravidiel“ ohľadne vedenia 
účtu v danej banke. Tieto pravidlá sú pritom v rôznych bankách značne odlišné a miestami aj pre 
skúsených konateľov prekvapujúco byrokratické alebo dokonca nelogické. Čo v jednej banke nie je 
problémom, nemusí druhá banka vôbec akceptovať. Pritom sa v každom prípade odkazuje s istotou 
na všeobecné obchodné podmienky. Nebezpečenstvo vzniká najmä vtedy, ak sú v rámci 
transakcie použité účty cieľových spoločností (ktoré sa majú predať alebo kúpiť) a kúpa 
obchodných podielov a prípadná zmena konateľov sa má vykonať ruka v ruke so zmenou 
dispozičného oprávnenia k účtom v banke. To by sa nemalo podceniť, ak sa má riziko zneužitia 
prístupových práv k účtom počas realizácie transakcie úplne vylúčiť. Preto je potrebné vyriešiť  
s daným pracovníkom banky všetky eventuality, právo odstúpenia a odvolania dispozičných 
oprávnení, ako aj iné okolnosti, a overiť bankové smernice v tejto oblasti.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2017 

CORPORATE GOVERNANCE 
Každá banka má svoje vlastné pravidlá  
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Dňa 18.10.2017 schválil parlament rozsiahlu novelu zákona o odpadoch, ktorej hlavným cieľom bola 
potreba zapracovania početných požiadaviek z aplikačnej praxe. Väčšina ustanovení novely 
nadobúda účinnosť 1.1.2018. Tu sú niektoré z nich: 
Novela mení požiadavky na odbornú spôsobilosť pre oblasť nakladania s nebezpečnými odpadmi. 
V prípade vysokoškolského technického alebo prírodovedného vzdelania druhého stupňa stačia tri 
roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. V prípade iného vysokoškolského 
vzdelania alebo stredného technického odborného vzdelania je požiadavka na 5 rokov praxe 
a v prípade iného stredného vzdelania 8 rokov praxe. Do praxe sa nezapočítava prax počas štúdia. 
Doteraz udelená odborná spôsobilosť platí aj naďalej.  
Novela jednoznačnejšie upravuje povinnosť registrácie dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu 
odpadu pre cudziu (preprava tovaru / nákladná doprava) alebo vlastnú potrebu (nakladanie 
s odpadmi), ak túto činnosť nevykonáva v rámci súhlasov udelených podľa zákona o odpadoch. 
Povinnosť zapísať sa do registra musí dopravca splniť do 30. júna 2018. 
Novela tiež prináša odbremenenie malých výrobcov obalov. Ak výrobca obalu uvedie na trh menej 
ako 100 kg obalov za kalendárny rok, má len povinnosť registrácie v Registri výrobcov obalov, 
dodržiavať zloženie obalu a viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať údaje z nej ministerstvu. 
Ostatné povinnosti výrobcu obalu plniť nemusí, t.j. nepotrebuje už zmluvu s OZV. 
Z definície neobalových výrobkov bol odstránený odkaz na colný sadzobník, taktiež položka “knihy” 
a “viacvrstvové kombinované materiály”.   
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Pohľadávky banky budú subordinované?  

Nie je tomu prvý raz, čo ambiciózne plány Ministerstva spravodlivosti SR nenašli u poslancov 
pochopenie a novela Obchodného zákonníka bola schválená v oklieštenom znení. 
Právna úprava obchodného tajomstva a jeho ochrana bude vďaka novele prepracovanejšia. 
Pôvodne navrhovaný súhlas člena štatutárneho orgánu resp. dozornej rady sa pri jeho vymenovaní 
do funkcie vyžadovať nebude. Novela sa drží iniciatívy tzv. „piercing the corporate veil“, čo znamená, 
že materská spoločnosť môže za určitých okolností zodpovedať za škodu spôsobenú jej dcérskou 
spoločnosťou. 
Pred schválením zmluvy o zlúčení, zmluvy o splynutí alebo návrhu projektu rozdelenia bude na 
rozdiel od pôvodného návrhu potrebné iba oznámiť daňovému úradu prípadne záložnému 
veriteľovi vopred zamýšľanú premenu spoločnosti. Vlastné imanie nástupníckej spoločnosti  nesmie 
byť záporné a spoločnosti zúčastnené na premene nesmú byť v likvidácií, v konkurze ani  
v reštrukturalizácií a nesmie sa voči nim viesť konanie o zrušení. Splnenie týchto podmienok si 
členovia orgánov spoločností budú musieť ustrážiť. Novinkou je aj nemožnosť previesť obchodný 
podiel v obdobných prípadoch ako pri premene spoločnosti. 
Novela je účinná od 1. januára 2018, avšak ustanovenia o premene spoločnosti sú účinné už od  
8. novembra 2017. Naopak, obmedzenie prevodu obchodného podielu bude účinné až od  
1. septembra 2018.   

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2017 

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ 
Novela Obchodného zákonníka 2017  
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Prijatím zákona o registri partnerov verejného sektora bol novelizovaný aj § 9 zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii, ktorý od 1.2.2017 rozšíril definičné vymedzenie spriaznenej osoby.  
Spriaznenou osobou je po novom aj veriteľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý 
v konkurznom konaní prihlasuje pohľadávky v celkovej sume nad 1 milión eur voči dlžníkovi, ktorý je 
alebo v posledných 5 rokoch bol zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Na základe zmeny 
zákona sa spriaznenou osobou môže stať aj banka, ktorá inak nemá s dlžníkom žiaden bližší vzťah.  
Veriteľ sa za spriaznenú osobu bude považovať až dovtedy, kým neosvedčí konkurznému správcovi 
svoj zápis do registra partnerov verejného sektora. V prípade, že sa veriteľ do registra nezapíše, 
stane sa jeho pohľadávka podriadenou voči pohľadávkam všetkých ostatných veriteľov a bude sa 
uspokojovať ako posledná, s relatívne malou šancou na uspokojenie. Podriadení veritelia nemajú 
právo hlasovať na schôdzach veriteľov a tiež nemôžu byť volení do veriteľského výboru.  
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Certifikácia ochrany údajov  

Ak do konca roka schváli parlament novelu zákona o dani z príjmu, firmy budú čeliť najväčšiemu 
zemetraseniu v oblasti medzinárodného zdanenia po roku 2004. Zavádza sa nový koncept daňovej 
rezidencie, zdanenie pri odchode, reštrikcia daňových výhod plynúcich z reorganizácií vrátane fúzií 
ako aj zdanenie zahraničných kontrolovaných spoločností. Teda všetko opatrenia vyplývajúce  
z iniciatív OECD a EÚ namierených proti agresívnemu daňovému plánovaniu.  
V tejto súvislosti treba uvítať už daňovým poriadkom schválený nový ratingový nástroj, tzv. 
Index daňovej spoľahlivosti. Spoľahlivým bude finančná správa viac dôverovať a na základe indexu 
daňovej spoľahlivosti poskytovať benefity ako napríklad včasné vracanie nadmerných odpočtov bez 
kontroly alebo ľahšie odpustenie sankcií. Tento index nebude verejne dostupný a do jeho výpočtu 
by mali vstupovať váhy jednotlivých utajených kritérií stanovených interne FRSR, ktorých by malo 
byť približne 50. Detailnejšie usmernenie sa očakáva v prvej polovici budúceho roka, na vybraných 
daňových úradoch sa však už neformálne testuje.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2017 

MEDZINÁRODNÉ DAŇOVÉ PRÁVO 
Zemetrasenie v medzinárodnom zdanení  
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GDPR upravuje komplexné povinnosti podnikateľov a zvyšuje sankcie za ich porušenie. Oproti tomu 
však zavádza možnosť certifikácie ochrany údajov na účely preukázania súladu s GDPR. Obdobná 
možnosť je aj dodržiavanie schválených kódexov správania. 
Certifikácia ponúka mnohé praktické výhody, aj keď sa ňou neznižuje zodpovednosť 
prevádzkovateľa a nie sú ňou ani dotknuté právomoci resp. úlohy dozorných orgánov. 
Dodržiavanie schválených certifikačných mechanizmov sa môže použiť ako prvok na preukázanie 
splnenia povinností prevádzkovateľa (čl. 24 ods. 3). 
Aj dodržiavanie primeraných technických a organizačných opatrení s cieľom zaistiť úroveň 
bezpečnosti primeranú riziku (napr. pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov) je možné 
preukazovať certifikátom (čl. 32 ods. 3). 
Dostatočné záruky sprostredkovateľa môžu byť rovnako preukázané certifikátom (čl. 28 ods. 5). 
Vykonaná certifikácia môže byť kľúčová pri rozhodovaní o uložení správnej pokuty a o jej výške, kde 
sa v každom jednotlivom prípade výslovne náležite zohľadní okrem iného dodržiavanie schválených 
mechanizmov certifikácie (čl. 83 ods. 2 písm. j). 
Okrem toho platí certifikácia ako „vhodné ochranné opatrenia“, ktoré umožňujú prenos údajov do 
tretích krajín. 

5 

Autor:     Mgr. Martin Šenkovič, LL.M. 
E-mail:   martin@senkovic.com  
Internet: www.senkovic.com 

PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

Autori:    Renáta Bláhová, FCCA, LL.M.    Martin Michalides P LL.M.  
E-mail:    renata.blahova@bmbleitner.sk martin.michalides@bmbleitner.sk 
Internet: www.leitnerleitner.com  



Cezhraničné doručovanie súdnych písomností  

Spoločnosť TESCO je povinná zaplatiť pokutu vo výške viac ako 822 000 eur za to, že počas 
inšpekcie Protimonopolného úradu SR (ďalej ako „úrad“) vo svojich priestoroch nezabezpečila 
obmedzenie prístupu k e-mailovým kontám dvoch svojich zamestnancov. Dňa 23.11.2017 to na 
verejnom vyhlásení rozsudku potvrdil Krajský súd v Bratislave. Toto rozhodnutie nie je právoplatné. 
Neblokovanie prístupu zo strany TESCO trvalo pritom len 35 minút a samotné riziko plynúce 
z nebezpečenstva prístupu k neblokovaným e-mailovým kontám bolo v podstate len teoretické. Na 
konštatovanie porušenia zákona však stačí, ak dôjde len k vytvoreniu rizika. Súťažný úrad nemusí 
preukazovať, že podnikateľ toto riziko aj reálne zneužil. 
Zároveň súd potvrdil, že ak je riziko prezradenia inšpekcie nízke, nemôže byť podnikateľ úradom 
obmedzený vo svojom práve informovať advokáta, ktorý nie je prítomný na mieste, o inšpekcii 
úradu. V prvostupňovom rozhodnutí bola spoločnosť TESCO pôvodne sankcionovaná aj za tento 
skutok.   

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2017 

KARTELOVÉ PRÁVO 
Súd potvrdil pokutu za nespoluprácu pri inšpekcii  
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Schovávať sa pred zahraničným súdom nie je v rámci EÚ možné tak dobre, ako tomu bolo ešte 
pred niekoľkými rokmi. Pokojne sa Vám môže stať, že žaloba alebo iná súdna písomnosť Vám bude 
doručená aj z alebo do cudziny, v praxi často už do jedného mesiaca. Právnym základom na tento 
postup je európske nariadenie č. 1393/2007 o doručovaní písomností. Na jeho základe možno 
súdnu alebo mimosúdnu písomnosť v občianskych alebo obchodných veciach doručiť aj do iného 
členského štátu EÚ. 
Súdne písomnosti sa do cudziny doručujú spravidla prostredníctvom odosielajúceho  
a prijímajúceho orgánu, ktorými sú na Slovensku okresný súd a v Nemecku Amtsgericht. Prijímajúci 
orgán má písomnosť doručiť adresátovi do jedného mesiaca. Adresát je pritom prostredníctvom 
formulára poučený, že doručovanú písomnosť môže odmietnuť prevziať alebo ju môže vrátiť 
prijímajúcemu orgánu v lehote jedného týždňa, pokiaľ písomnosť nie je spísaná v jazyku, ktorému 
adresát rozumie alebo v úradnom jazyku prijímajúceho štátu, alebo do tohto jazyka preložená. 
Avšak ani takéto odmietnutie nepomôže natrvalo, nakoľko v tomto prípade odosielajúci orgán môže 
doplniť písomnosť príslušným prekladom a dať ju doručiť opätovne. Doručenie v súlade s právom je 
rozhodujúce pre plynutie lehôt a následné uplatňovanie procesných práv pred súdom v cudzine.  
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Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj      

Návrh Novely Zákona o DPH, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1.1.2018, je v súčastnosti na 
prerokovaní v NR SR. Novela reaguje na potreby aplikačnej praxe, upravuje existujúce pravidlá 
uplatňovania DPH a zosúlaďuje ich s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. 
Nižšie uvádzame niektoré z navrhovaných zmien: 

 vrátenie nadmerného odpočtu pred začatím daňovej kontroly, o ktorom nie sú pochybnosti o 
jeho oprávnenosti pričom správca dane bude preverovať už len sporné faktúry. Naďalej bude 
mať možnosť skontrolovať aj vrátenú časť nadmerného odpočtu 
rozšírenie zdaňovania služieb cestovného ruchu. Osobitná úprava zdaňovania prirážky bude 
uplatňovaná na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu nato, kto je príjemcom 
služieb 
zrušenie minimálnej hranice základu dane pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti na 
odberateľov v prípade poľnohospodárskych plodín a kovov 
zmeny pri uplatňovaní trojstranného obchodu (prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom 
štáte druhého odberateľa) 
nová povinnosť podávania súhrnného výkazu pre osoby identifikované pre DPH podľa § 7 a § 7a 
Zákona o DPH, ak sa zúčastnili trojstranného obchodu ako prvý odberateľ  

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je na prerokovaní Opatrenie MF SR, ktorým sa 
ustanovuje nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platný od 1.1.2018.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2017 

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY 
Novela Zákona o dani z pridanej hodnoty - vybrané zmeny      
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Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018 mení spôsob výpočtu odpočtu 
nákladov na výskum a vývoj. Výskumom a vývojom v zmysle uvedeného ustanovenia sa chápe 
projekt tvorivej činnosti uskutočňovaný v oblasti vedy a techniky, ktorý musí mať cieľ dosiahnuteľný 
počas svojej realizácie a tento cieľ musí byť merateľný po jeho ukončení. 
V dôsledku navrhovanej úpravy prichádza k zvýšeniu tzv. super odpočtu nákladov z 25 % až na 
100 % zaúčtovaných výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Mení sa aj samotný spôsob výpočtu, 
do výpočtu napr. už nebudú vstupovať naviac mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na výskume 
a vývoji ako samostatná položka, ale iba ako súčasť celkových nákladov na výskum a vývoj.  
Ako samostatná položka naďalej ostáva super odpočet z prírastku nákladov na výskum a vývoj, 
pričom odpočítať možno až 100 % prírastku nákladov na výskum a vývoj (doteraz 25 %). Výpočet 
prírastku nákladov na výskum a vývoj však už nebude vychádzať z porovnania aktuálneho roka  
z predchádzajúcim rokom, ale porovnávať sa budú dvojročné kĺzavé priemery. 
Celkovo navrhovaná úprava výrazne zvýši daňovú podporu v oblasti výskumu a vývoja.  
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Distribučné modely z pohľadu transférového oceňovania  

Aktuálna novela zákona o verejnom obstarávaní (“ZVO”) s účinnosťou odo dňa 1.11.2017 priniesla 
zmeny aj pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti. Ak majú záujemcovia, resp. uchádzači predložiť zoznam dodávok tovaru, poskytnutých 
služieb či uskutočnených stavebných prác, sú povinní použiť ako doklad referencie v zmysle § 12 
ZVO vždy, keď odberateľom bol verejný obstarávateľ. 
Podľa § 12 ZVO predstavuje referencia elektronický dokument, v ktorom verejný obstarávateľ 
potvrdí dodanie tovaru, poskytnutie služby či uskutočnenie stavebných prác s hodnotiacou 
známkou od 0 do 100. Úrad pre verejné obstarávanie (“ÚVO”) spravuje evidenciu referencií. 
Podnikatelia by mali dbať na to, aby verejní obstarávatelia vyhotovili referenciu včas (všeobecne do 
30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy). V prípade chýb alebo nevyhotovenia referencie sú 
oprávnení požiadať verejného obstarávateľa a následne Radu ÚVO o nápravu.  

 NEWSLETTER PRÁVO & DANE 6/2017 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
Elektronické referencie ako povinný doklad  
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Obchodnú činnosť môžu vykonávať rôzne subjekty. Pre potreby transferového oceňovania je 
možné rozlíšiť štyri základné kategórie subjektov.   

Plnohodnotný distribútor znáša všetky riziká a vykonáva všetky funkcie spojené s predajom. 
Činnosť vykonáva vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Vhodne zvolenými 
marketingovými nástrojmi vytvára dopyt po jeho tovaroch. Vlastní tiež významné nehmotné 
marketingové aktíva.  
Distribútor s obmedzenými právomocami je rozsahom funkcií a znášaných rizík podobný 
plnohodnotnému distribútorovi s tým rozdielom, že nehmotné marketingové aktíva obstaráva na 
základe licencie. Niektoré funkcie môže vykonávať v obmedzenom rozsahu napr. skladovanie. 
Obvykle sa nezapája do strategických rozhodnutí.  
Komisionár vykonáva obchodnú činnosť vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby. Koná podľa 
inštrukcií principála za čo inkasuje províziu z predaja. Nenadobúda vlastnícke právo k tovaru.  
Najmenej rizikový profil je obchodné zastúpenie. V tomto prípade je agent zodpovedný za 
prijímanie objednávok v mene principála, od ktorého je odmeňovaný formou odmeny z predanej 
čiastky. 

V teórii a praxi transferového oceňovania platí základné pravidlo, čím viac znášaných rizík  
a vykonávaných právomocí, tým vyššia očakávaná odmena.       
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