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Transferové oceňovanie v období 

hospodárskeho poklesu  
Pozvánka na online webcast 

 

 
Má aj na Vás súčasná hospodárska situácia negatívny vplyv? 

Čo môže znamenať nepriaznivý výsledok hospodárenia z hľadiska požiadaviek na 

transferové oceňovanie/dokumentáciu?  

Ako možno v ekonomickej analýze zohľadniť zmenené parametre, napr. zníženú 

ziskovosť/straty? 

  

Pozývame Vás na náš online webcast na tému Transferové oceňovanie 

v období hospodárskeho poklesu (vplyv COVID-19) – vybrané oblasti, ktorý 

sa uskutoční v stredu 8. apríla 2020 o 10.00 hod. 

 

 

 Čo sa dozviete: 
•      Možné dôsledky hospodárskeho poklesu na transferové oceňovanie 

•      Ako môže súčasná situácia ovplyvniť analýzu funkcií a rizík 
•      Ako môže súčasná situácia ovplyvniť ekonomickú analýzu  

(analýzu porovnateľnosti) 
  
Odkaz na sledovanie webcastu Vám pošleme deň vopred. Zároveň Vám ponúkame 

možnosť pripojiť sa cez mobilnú aplikáciu. 
 
Registrácia je otvorená do 7. apríla 2020. 

 
 
 

 
 
 

 

Registrácia 

http://www2.deloitte.com/us/en.html
https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=254
https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=254


 
Kedy: 8. apríl 2020, 10.00 – 10.20 hod. 

Kde: online 
Jazyk: slovenský 
Kontakt: Denisa Antalová 

 
 

 

Martin Sabol 

Senior manažér na daňovom oddelení spoločnosti 

Deloitte na Slovensku. Špecializuje sa na problematiku 

transferového oceňovania.                                                                                

 

 

 

Upozornenie 
Aby ste predišli akýmkoľvek problémom počas webcastu, skontrolujte si, prosím, 
Vaše nastavenie siete/firewallu vopred. 

 
Vaša sieť musí umožňovať pripojenie cez TCP porty 80,443 a 1935. Ak je niektorý 
z týchto portov zatvorený, môže sa hovor pripojiť cez „Emergency mode“. To 

znamená, že Vás síce pripojilo do webcastu, ale môžete mať problémy so zvukom 
alebo obrazom. 
 

Ak sa chcete týmto problémom vyhnúť, musíte si Vy alebo Váš IT tím upraviť 
nastavenia siete a povoliť spomenuté porty. 
 

Ak toto riešenie nie je možné, môžete sa pokúsiť pripojiť pomocou mobilného 
dátového bodu 4G/LTE. 
 

V prípade otázok kontaktujte Denisu Antalovú na tel. č. +421 918 188 097. 
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