Transferové oceňovanie v praktických príkladoch
Termín a miesto konania:
25. – 26. 10. 2018, Hotel Termál, 966 02 Vyhne 249
Lektor: Ing. Dana Slivková, PhD. - oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania,
Finančné riaditeľstvo SR

Obsah seminára:
1. Rozsah uplatňovania princípov transferového oceňovania - definície, predmet a význam
transferového oceňovania, legislatívny rámec, novinky od roku 2015
2. Reštrukturalizácia v kontexte transferového oceňovania – charakteristika
reštrukturalizácie v kontexte transferového oceňovania, legislatívny rámec uplatňovaný pri
zdaňovaní kontrolovaných transakcií realizovaných pri reštrukturalizácii, posudzovanie rizika
pri reštrukturalizácii, posudzovanie kompenzácie za reštrukturalizáciu, ohodnotenie
poreštrukturalizačných kontrolovaných transakcií, akceptovanie skutočných kontrolovaných
transakcií v procese reštrukturalizácie zo strany daňovej správy, modelové situácie, príklady a
prípadové štúdie z praxe
3. Nový článok 7 vs starý článok 7 Modelovej zmluvy OECD o zamedzení dvojitého
zdanenia v kontexte prisudzovania ziskov stálej prevádzkarni - predstavenie nového
prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni, implementácia nového prístupu k
prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni, nový článok 7 vs. starý článok 7 Modelovej daňovej
zmluvy OECD o príjmoch a majetku, posúdenie činností a podmienok hypoteticky
oddeleného a samostatného podniku (prvý krok pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni),
stanovenie zisku hypoteticky oddeleného a samostatného podniku na základe porovnateľnej
analýzy (druhý krok pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni), aplikácia princípov nového
prístupu prisudzovania ziskov stálej prevádzkarni aj na banky a poisťovne, prezentácia
vzorového príkladu

HARMONOGRAM:

25.10.2018 Štvrtok
09:00-10:00 registrácia účastníkov
10:00-12:00 začiatok prednášky
12:00-13:00 obed
13:00-15:00 pokračovanie prednášky
15:00-15:20 kávová prestávka
15:20-17:00 pokračovanie prednášky
18:00
večera
26.10.2018 Piatok
09:00-10:30 začiatok prednášky
10:30-10:50 kávová prestávka
10:50-12:20 pokračovanie prednášky
12:20
obed

Cena seminára
bez DPH
s DPH
Členovia SKCú
225 eur
270 eur
Verejnosť
240 eur
288 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.
Údaje pre platbu:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Poznámka pre prijímateľa:

SK33 0900 0000 0000 1148 2463
25261020182
meno účastníka

V prípade, že máte záujem sa ubytovať
v hoteli Termál****, do poznámky v
prihláške nám napíšte, či máte záujem
o 1-lôžkovú izbu alebo o 2-lôžkovú izbu.
My Vám izbu zarezervujeme a
ubytovanie si uhradíte samostatne
priamo na recepcii hotela v hotovosti
alebo kreditnou kartou.
Prihlásenie:
online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška
mailom: skcu@skcu.sk
telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová

