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Už viac ako 25 rokov poskytujeme našim klientom daňové služby a to nás umiestňuje medzi najkvalitnejšie 
a najskúsenejšie daňovo poradenské fi rmy na Slovensku. Sme tiež hrdí na ponuku našich právnych služieb 
ako aj na už dokončené, chvíľami veľmi komplexné, zákazky. Naše daňové a právne tímy sú priebežne 
informované o vývoji legislatívy a podnikateľského prostredia, a to na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. To nám 
umožňuje byť v pozícii odborníkov vo všetkých relevantných daňových a právnych otázkach pri poradenstve 
pre našich klientov. Zároveň ich dokážeme promptne informovať o zmenách, ktoré môžu ovplyvniť ich podnikanie. 
Taktiež úzko spolupracujeme s našimi kolegami z iných kancelárií KPMG s cieľom riešiť medzinárodné 
daňové otázky.

O našom tíme a službách

Pomáhame riešiť daňové a/alebo právne záležitosti viac než 400+
klientom.

Máme15+
certifi kovaných slovenských daňových poradcov.

Zamestnávame 50+
vysoko kvalifi kovaných daňových a právnych expertov.

Najlepší poskytovateľ daňových služieb #1Euromoney Real Estate Awards 2017
na Slovensku v sektore nehnuteľností.
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Radi Vám pomôžeme s Vašimi 
daňovými a právnymi záležitosťami

 Naše kľúčové daňové služby sú (napríklad):

· Príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb

· Poradenské služby v oblasti dane z príjmov právnických osôb zamerané
 na domácu a zahraničnú daňovú legislatívu vrátane štruktúrovania transakcií

· Fúzie a akvizície: asistencia pri daňovom due diligence, koncipovaní
 zmluvnej dokumentácie o predaji obchodných podielov, a tiež služby 
 spojené so štrukturovaním akvizícií a predaja

· Služby transferového oceňovania, vrátane prípravy transferovej dokumentácie

· Daň z pridanej hodnoty a komplexné poradenské služby

· Daň z príjmov fyzických osôb a poradenské služby

· Vedenie mzdovej agendy

· Účtovníctvo

· Zastupovanie pri daňových kontrolách

· Iné daňové služby, vrátane colných záležitostí, spotrebných daní,
 ďalších daní a správy daní

 Naše hlavné oblasti právnych služieb sú (napríklad):

· Compliance a regulované odvetvia

· Registrácia v registri partnerov verejného sektora

· Právne služby v oblasti fúzií a akvizícií, vrátane vypracovania právnej dokumentácie

· Právne poradenské služby týkajúce sa obchodného práva,
 občianskeho práva a pracovného práva

· Služby spojené s právom nehnuteľností a výstavby

· Poradenstvo individuálnym investorom

· Právne služby v oblasti fi nančného sektora

· Poradenstvo v oblasti zdravotníckeho a farmaceutického práva

· Právne služby v oblasti práv duševného vlastníctva

· Iné právne služby, vrátane podpory v daňových sporoch



KPMG 
Tax & Legal

Príprava daňových 
priznaní k dani z príjmov 

právnických osôb 
pre obchodný reťazec.

od 2015

KPMG 
Tax & Legal

Príprava daňových priznaní 
k dani z príjmov právnických 
osôb, transferovej dokumen-
tácie a daňové poradenstvo 

pre nákupné centrum.

od 2010

KPMG 
Tax & Legal

Poradenstvo v daňových 
záležitostiach pre dodávateľa 

energií.

od 2010

KPMG 
Tax & Legal

Daňové due diligence, 
zmluvná dokumentácia k predaju 
obchodných podielov a štruktú-

rovanie akvizície realitnej 
spoločnosti pre investora.

2016 – 2017

KPMG 
Tax & Legal

Transferová dokumentácia 
pre výrobnú spoločnosť 

z oblasti spracovania 
kovov.

od 2012

KPMG 
Tax & Legal

Príprava daňových priznaní 
k dani z príjmov právnických 

osôb pre poisťovňu.

od 2012

KPMG 
Tax & Legal

Daňové due diligence 
pre investora zaujímajúceho 

sa o akvizíciu pivovaru.

2016

KPMG 
Tax & Legal

Príprava daňových priznaní 
k dani z príjmov fyzických osôb 
pre vyslaných zamestnancov 
z centra zdieľaných služieb.

od 2015

KPMG 
Tax & Legal

Asistencia tlačiarenskej 
spoločnosti pri fúzii.

2016 – 2017
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Naše prebiehajúce alebo 
úspešne dokončené zákazky



KPMG 
Tax & Legal

Komplexné daňové a právne 
poradenstvo pre známeho 

medzinárodného developera, 
asistencia pri nadobúdaní via-
cerých priemyselných parkov.

2015 – 2016

KPMG 
Tax & Legal

Komplexné právne 
poradenstvo pre jedného 

z najväčších výrobcov 
automobilových 
komponentov.

2013 – 2016

KPMG 
Tax & Legal

Príprava daňového priznania 
k dani z príjmov právnických 

osôb pre dodávateľa kategórie 
TIER 2 v automobilovom 

priemysle.

2015

KPMG 
Tax & Legal

Komplexné daňové 
a právne služby 

pre automobilového 
dodávateľa.

od 2007

KPMG 
Tax & Legal

Transferová 
dokumentácia zahŕňajúca 

analýzu porovnateľnosti pre 
spoločnosť z automobilového 

priemyslu.

2016

KPMG 
Tax & Legal

Príprava daňového priznania 
k dani z príjmov právnických 
osôb vrátane zastúpenia pri 

daňovej kontrole pre spoločnosť 
poskytujúcu fi nančné služby.

2013 – 2014

KPMG 
Tax & Legal

Komplexné poradenstvo 
v oblasti pracovného práva 

pre jednu z najväčších 
spoločností na Slovensku.

2013 – 2016

KPMG 
Tax & Legal

Príprava daňového priznania 
k dani z príjmov právnických 

osôb pre poskytovateľa 
IT služieb.

2016

KPMG 
Tax & Legal

Príprava daňového priznania 
k dani z príjmov právnických 

osôb, transferovej dokumentácie 
a zastúpenie pri daňovej kontrole 

výrobnej spoločnosti

od 2017
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Daňový a právny newsletter

Prosím, zaregistrujte sa na odber nášho newslettra 
na kpmg@kpmg.sk alebo danovky.sk.

Daňové a právne aktuality

Aktuálne informácie o dianí v daňovej a právnej 
oblasti sledujte na stránke danovky.sk.

Register partnerov verejného sektora

Máte povinnosť zaregistrovať sa?

Transfer Pricing Health Check

Transferové oceňovanie – 
najvyšší čas konať.

VAT Health Check

Previerka zameraná na Vašu 
agendu v oblasti DPH.

Judikatúra Súdneho Dvora EÚ

Naša ponuka je dostupná na kpmg.sk.

Poskytovanie služieb najvyššej 
kvality je našou prioritou



kpmg.danovky.sk
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Pomôžeme vám 
porozumieť zmenám 
a minimalizovať riziká.

To najdôležitejšie o daniach, 
účtovníctve a práve nájdete 
v KPMG Daňových a právnych 
aktualitách.

Anticipate tomorrow.
Deliver today.

Vaše dane 
nezaujímajú len vás
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