LES PRIX DE TRANSFERT
/ PŘEVODNÍ CENY
QUEL IMPACT AURONT LES NOUVEAUTÉS CONCERNANT LES PRIX DE TRANSFERT POUR
LES ENTREPRISES MULTINATIONALES OPÉRANT EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ? COMMENT MINIMISER
LES RISQUES ASSOCIÉS AUX PRIX DE TRANSFERT ?
/ JAKÉ DOPADY BUDOU MÍT NOVINKY V OBLASTI PŘEVODNÍCH CEN NA NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI
PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE? JAK MINIMALIZOVAT RIZIKA SPOJENÁ S PŘEVODNÍMI CENAMI?
• Matěj Vacík, PwC Česká republika
• Vítězslav Kapoun, Direction générale des finances de la RT / Generální finanční
ředitelství

DATE / DATUM: MERCREDI / STŘEDA 6. 4. 2016, 16H30
LIEU / MÍSTO: PWC ČESKÁ REPUBLIKA, CITY GREEN COURT,
HVĚZDOVA 1734/2C, PRAHA ; SALLE / MÍSTNOST AUSTRÁLIE, 3 e ÉTAGE / 3. PATRO
Le débat sera tenu en tchèque. L’interprétation simultanée en français sera
assurée. Un rafraîchissement sera servi.
/ Debata bude probíhat v češtině, simultánní tlumočení do francouzštiny je
zajištěno. Drobné občerstvení bude zajištěno.
RSVP avant le 1 er avril 2016. / Prosíme o potvrzení účasti do 1. dubna 2016.
Lenka LUCOVÁ, lucova@ccft-fcok.cz, 224 833 090
Entrée libre. / Vstup zdarma.

Au cours des dernières années, les prix de transfert ont
eu une importance considérable à la fois au niveau international (OCDE, UE, ONU, G20) qu’à celui de la République tchèque. L’OCDE et le G20 se sont concentrés
sur les prix de transfert dans le cadre d’une initiative
plus large „BEPS“. L’obligation des rapports pays-par-pays a été approuvée entre autres dans le cadre de
cette initiative. L’administration fiscale tchèque a
appliqué ces mesures rapidement. En 2014, elle a introduit l’obligation des entreprises tchèques à signaler
toutes les transactions avec les parties liées au sein de
leur déclaration d’impôts. En 2015, l’administration fiscale tchèque a lancé une vague massive de contrôles
fiscaux et d’enquêtes locales sur les prix de transfert.
--Převodním cenám je v posledních letech věnována
obrovská pozornost jak na mezinárodní úrovni (OECD,
EU, OSN, G20), tak v České Republice. OECD spolu s
G20 se na převodní ceny zaměřila v rámci širší iniciativy „BEPS“. V rámci této iniciativy byla schválena mimo
jiné také povinnost tzv. coutry-by-country reportingu.
Česká daňová správa nezůstala pozadu. Již v roce 2014
byla zavedena povinnost českých společností reportovat veškeré transakce se spojenými osobami v rámci
daňového přiznání. V roce 2015 pak česká daňová správa zahájila masivní vlnu daňových kontrol a místních
šetření zaměřených na převodní ceny.

