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Finální zpráva OECD k finančním 
transakcím

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala novou finální zprávu 
týkající se převodních cen u finančních transakcí (OECD – Transfer Pricing Guidance on 
Financial Transactions).
Tento dokument je zcela zásadní, jelikož poprvé zavádí do OECD Transfer Pricing Guidelines 
kapitoly zabývající se oceňováním finančních transakcí, včetně vnitroskupinových úvěrů, 
cash-poolingu, finančních garancí, hedgingu, kaptivního pojištění a stanovení (bez)rizikové 
úrokové sazby.

•  ►U vnitroskupinových úvěrů je nutné vždy posoudit, zda se skutečně jedná o úvěr, nebo spíše o vklad do 
vlastního kapitálu (může se lišit z pohledu dlužníka a věřitele).

►•  ►Preferovanou metodou pro stanovení tržní výše úroků je metoda srovnatelné nezávislé ceny. Jiné 
metody (založené na nákladech věřitele či různých ekonomických modelech) je možné využít pouze 
v případě, že nejsou k dispozici údaje o srovnatelných dluhových transakcích.

•  ►►Stanovení kreditního ratingu by mělo být založeno na metodách zohledňujících jak kvantitativní, tak 
i kvalitativní parametry a zohledněna by měla být také tzv. implicitní podpora skupiny, za kterou 
mateřské společnosti/skupině nenáleží samostatná odměna.

►•  ►Indikativní nabídku nezávislé banky nelze použít pro stanovení nebo ověření tržní úrokové míry, 
protože se ve většině případů nejedná o skutečnou (závaznou) nabídku půjčit peníze.

Vnitroskupinové úvěry

•  ►►V rámci cash-poolingu je zásadní posoudit, jak dlouho je daný zůstatek možné považovat za  
krátkodobý vklad, a kdy už jde spíše o dlouhodobý vklad či úvěr vyžadující jiný způsob ocenění.

►•  ►►Odměna zřizovatele cash-poolu by měla být stanovena na základě jím vykonávaných funkcí 
a podstupovaných rizik (u členů cash-poolu na základě kreditní a debetní pozice a rozdělení rizika).

Cash-pooling
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•  ►►Klíčové je posouzení ekonomického benefitu dlužníka plynoucího z poskytnuté garance. Je nutné též 
zohlednit případný benefit z pasivního členství ve skupině (implicitní podpora skupiny).

•  ►►►Preferovanou metodou pro stanovení tržní odměny je metoda srovnatelné nezávislé ceny (obdobně 
jako u úvěrů). Jiné metody (dle očekávaného nákladu či dle rozdílu v sazbě s garancí, resp. bez ní) je 
možné využít v případě, že nejsou k dispozici veřejně dostupné údaje o srovnatelných transakcích.

Více informací naleznete v originální zprávě OECD a globálním EY alertu, které vám v případě 
zájmu rádi zašleme.
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