KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK
Daňové poradenství

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990,
je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje
komplexní právní a daňové poradenství v celé řadě oblastí významných pro
tuzemské i zahraniční podnikatelské subjekty. Během svého působení KŠB
získala renomé úspěšné nezávislé kanceláře plně konkurující zahraničním
právním firmám. Kanceláři i jejím jednotlivým odborníkům se v průběhu let
dostalo mnoha ocenění, přičemž k nejprestižnějším z nich patří opakované
vyhlášení KŠB právní firmou roku v České republice ratingovou organizací
Who’s Who Legal.

Daňové služby
KŠB poskytuje daňové poradenské služby od roku 1995, a to ve všech daňových
oblastech. Tým daňových poradců se ve spolupráci s advokáty KŠB podílí na
daňově výhodném řešení nejrůznějších transakcí a vždy se snaží nalézt inovativní
struktury a řešení vedoucí k zajištění co největších daňových úspor.
Naší prioritou je přesně porozumět záměrům a potřebám našich klientů
a navrhnout z daňového hlediska co nejefektivnější řešení obchodních transakcí
a podnikatelských projektů. Snažíme se předjímat další vývoj v oblasti daňového
práva, sledujeme změny českých daňových předpisů a práva Evropské unie
a jejich aktuální výklad a příslušnou judikaturu. Aktivně se účastníme
připomínkových řízení k návrhům zákonů prostřednictvím odborných sekcí
Komory daňových poradců ČR (KDP ČR) a podílíme se na jednání
Koordinačního výboru KDP ČR a Ministerstva financí.
Důležitou součástí našich služeb je pomoc při daňových kontrolách a vytýkacích
řízeních s využitím řádných a mimořádných opravných prostředků, zpracování
a projednání žalob a kasačních stížností u Nejvyššího správního soudu. KŠB
i v této oblasti získala pověst kompetentního a korektního zástupce svých
klientů.
Cílem našich služeb je
– minimalizace nepřiměřených daňových rizik
– efektivní plnění daňových povinností
– realizace úspor na daních
– předjímání dopadů připravovaných změn právních předpisů
– příspěvek ke zvyšování návratnosti investic a hodnoty podniku
– potřebná součinnost se spolupracujícími poradci v zahraničí
– správné účetní zachycení obchodních transakcí

Náš tým
Každý z našich daňových poradců je specialistou na vybranou oblast
daňové problematiky a společně tvoří kompaktní tým poskytující daňové
poradenství na nejvyšší profesní úrovni. Jednotlivé otázky řeší s ohledem
na jejich právní aspekty a dopady na ostatní daňové povinnosti a možnosti
jejich vzájemného ovlivňování. Daňoví poradci KŠB mají rozsáhlé zkušenosti
s poradenstvím ohledně všech druhů daní, systému sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění, účetních postupů, cel a devizových předpisů
a mezinárodních dopadů transakcí přesahujících hranice České republiky.
Své poradenské služby poskytují v českém a anglickém jazyce.

Rozsah našich služeb
Daňoví poradci KŠB poskytují personifikované služby především
v následujících oblastech:
– fúze a akvizice, včetně předakvizičního poradenství (due diligence)
– mezinárodní daňové plánování a struktury pro podnikání ve skupinách společností
a zahraniční investice
– daňové aspekty financování velkých projektů, včetně developerských projektů
v oblasti nemovitostí
– služby finančních institucí, kolektivního investování, fondů kvalifikovaných investorů
– mezinárodní daňové souvislosti nakládání s právy v oblasti duševního vlastnictví
a průmyslových práv, manažerských, technických a komplexních sdílených služeb
– daňová optimalizace leasingových a nájemních smluv
– strukturování příjmů a výdajů za účelem maximalizace daňových úspor
– metodika převodních cen a posuzování vhodnosti aplikace jednotlivých metod
stanovení převodních cen
– příprava daňových přiznání pro společnosti a organizační složky zahraničních
společností
– daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické daně
– poradenství fyzickým osobám při optimalizaci a plnění povinností k dani z příjmů
– poradenské služby pro cizince vyslané do České republiky ohledně daní a pojistného
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
– daň z nemovitosti, dědická daň, darovací daň a daň z převodu nemovitostí
– zastupování v daňových řízeních před finančními orgány, v soudních sporech a spolu
s advokáty v kasačních stížnostech před Nejvyšším správním soudem

Naši klienti
Mezi klienty, kterým poskytujeme služby daňového poradenství, patří podnikatelské
subjekty z tuzemska a zahraničí, skupiny společností, neziskové subjekty
a fyzické osoby.
Naši klienti podnikají v různých odvětvích ekonomiky, zejména se jedná o výrobní
odvětví (energetika, telekomunikace, sklářský, chemický a potravinářský průmysl,
průmysl stavebních hmot), stavebnictví, realitní činnosti, obchod s cennými papíry,
pojišťovnictví a finanční služby (leasing, factoring, asset management, private equity,
kolektivní investování), dopravu, mezinárodní obchod, poradenské služby,
zdravotnictví, marketing a reklamu.
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