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Transferové ceny
Transferovým cenám se věnují zodpovědní finanční manažeři velmi svědomitě. Jde totiž o oblast velmi choulostivou,
náchylnou ke kontrolám správců daně. Transakce mezi spojenými osobami jsou ovlivněny českými právními předpisy, pro
daňové účely je posuzováno splnění tzv. pravidla tržního odstupu. Důsledkem nesprávného nastavení transferových cen
může být doměření daně, penále a úroku z prodlení.
S knihou Transferové ceny (stálá provozovna, spojené osoby, sdružené podniky) správně nastavíte převodní ceny a
připravíte si průkaznou dokumentaci pro správce daně. Finanční úřady doměřují rozdíl v ceně, kterou si sjednaly takzvané
Ḁ猀瀀漀樀攀渀 osoby ᰀ za konkrétní transakci, s cenou, kterou by si sjednaly osoby nezávislé v běžných obchodních vztazích a za
stejných nebo obdobných podmínek.
Kniha Transferové ceny (stálá provozovna, spojené osoby, sdružené podniky) je určena především podnikatelské
sféře, tj. jednatelům, finančním ředitelům, zaměstnancům finančních oddělení a dalším osobám, které se setkávají s
transferovými cenami v běžném pracovním životě. Vzhledem ke svému praktickému pojetí nalezne využití také u daňových
poradců, znalců, právníků, a zcela jistě také u akademických pracovníků při přípravě odborných prací na téma transferových
cen.
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Ukázka
Ukázka z dokumentace k transferovým cenám je zde.
Ukázka z funkční analýzy je zde.

Zákaznický portál 24
Součástí této publikace je pro zákazníky bezplatný přístup na

Jeho obsah je připraven a neustále upravován na základě zkušeností a přání našich zákazníků.
Naleznete na něm:
aktuality z Vašeho oboru,
právní předpisy – nejen v aktuálním, ale i ve znění ke konkrétnímu datu,
řešené dotazy,
daňový kalendář,
adresáře a další praktické informace.
Oceníte:
portál je aktualizován 24 hodin denně,
aktuality i mimo pravidelný aktualizační servis,
doplňkové informace na jednom místě.
Stačí se podívat na http://zakaznik.dashofer.cz/.
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