NEPLAŤTE
VÍC, NEŽ
JE SPRÁVNÉ

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Daní se s námi nemusíte bát. Umíme Vám poradit v oblasti všech přímých
i nepřímých daní, včetně mezinárodního zdanění, správy daní a pojištění. Najdeme
pro Vás nejlepší řešení daňových rizik a příležitostí pro daňové plánování.
Poskytneme Vám podporu při efektivní implementaci takového řešení.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

HLAVNÍ OBLASTI
A SLUŽBY:
Daňová přiznání
• Sestavení daňových přiznání k dani z příjmů, DPH
i k ostatním daním
• Revize daňových přiznání
sestavených klientem
• Výpočet/revize odložené daně

KATEŘINA
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Průběžné daňové
poradenství
• Poradenství k daňovým
otázkám každodenní podnikatelské praxe
• Zpracování daňových analýz ke složitějším otázkám
a mimořádným transakcím
• „Hot line servis“ – řešení
daňových otázek telefonicky a e-mailem okamžitě, max. do 24 hodin
Daňová optimalizace
a plánování
• Optimalizace daňové strategie pro podnikání v České republice i v zahraničí pro společnosti i jejich
vlastníky
• Strukturování holdingu se
zaměřením na optimalizaci
zdanění kapitálových zisků a dividend
• Strukturování financování v rámci skupiny, řešení problematiky nízké kapitalizace
• Strukturování vlastnictví licencí a ostatních práv
duševního vlastnictví
Mezinárodní zdanění
• Výklad a aplikace mezinárodního práva, včetně
smluv o zamezení dvojího
zdanění a práva EU
• Uplatnění srážkových daní
• Problematika stálých provozoven
• Zápočet daně zaplacené
v zahraničí
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Zdanění fyzických osob
• Zpracování daňových přiznání pro fyzické osoby
• Vysílání pracovníků do zahraničí
• Vysílání pracovníků ze zahraničí do České republiky
• Zdaňování zaměstnaneckých výhod včetně tzv.
„stock-option“ plánů
• Daňové plánování investic
pro fyzické osoby
• Optimalizace sociálního
a zdravotního pojištění

Spory se správcem daně
• Poradenství a zastupování
při daňových kontrolách
• Podpora a poradenství
ve styku se správcem
daně
• Zastupování na základě
plné moci
• Registrace k daním a plnění administrativních povinností
• Přezkoumání daňových
platebních výměrů a příprava opravných prostředků proti nim
• Žádosti o závazná posouzení
Majetkové daně
• Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, dani z nemovitých věcí
• Optimalizace majetkových daní
Due diligence
• Prověření daňových záležitostí společnosti v oblasti daně z příjmů, DPH
i jiných daní
• Vyčíslení a odhad úrovně
rizika doměření daně, hledání řešení k minimalizaci rizik
• Strukturování transakce
• Ošetření daňových rizik
ve smluvní dokumentaci
• Podpora při vyjednávání
Nemovitosti
• Strukturování investic
do nemovitostí, optimalizace holdingové struktury
a koncepce financování
• Daňová optimalizace při
prodeji nemovitostí
• Fondy kvalifikovaných investorů
• Revize nájemních smluv
• Plánování v oblasti DPH
• Řešení problematiky nákladů na opravy a na technické zhodnocení včetně
závazného posouzení
Transfer pricing (převodní ceny)
• Návrh strategie a doporučení podnikatelského a cenového modelu v rámci
daňové optimalizace
• Nastavení transferových
cen a příprava dokumentace znalcem a daňovým
poradcem
• Příprava transfer pricingové dokumentace

•

Žádost o závazné posouzení správnosti cen správcem daně

Přeměny a akvizice
• Fúze
• Rozdělení, odštěpení nebo
rozdělení sloučením společnosti
• Změna právní formy
• Přeshraniční přemístění sídla
• Prodej nebo koupě závodu
/ části závodu
• Převod obchodního podílu
nebo koupě akcií
Investiční pobídky
• Pomoc v rámci celého
procesu získávání investičních pobídek, což zahrnuje zejména:
– Asistenci při vyplňování žádosti včetně nezbytných příloh,
– Komunikaci s agenturou
CzechInvest,
– Celní zatřiďování strojního zařízení nutného pro
získání investiční pobídky apod.
• Kontrola splnění podmínek pro čerpání investičních pobídek
• Zastupování nebo podpora při kontrole investičních
pobídek
• Výpočet slevy na dani
• Příprava či revize daňového přiznání
Výzkum a vývoj
• Určení nákladů vhodných
k uplatnění jako odčitatelné položky
• Dokumentace nákladů
na výzkum a vývoj
• Spolupráce při zpracování
podkladových dokumentů
• Stanovení částky odpočtu
v daňovém přiznání

