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News č. 5/2011

WTS Alliance 

 Od 1. července 2011 patří společnost Alfery & Partner s.r.o. jako 
jediná ze společností poskytujících daňové poradenství na území České 
republiky mezi členy WTS Alliance (www.wts-alliance.com). WTS Alliance je 
významnou sítí daňových poradců z 27 zemí celého světa, podporovanou 
dalšími spolupracujícími partnery v zahraničí. Zastoupení vybraných společ-
ností v oblasti daňového poradenství je tak zajištěno ve více než 90 zemích 
světa.

 WTS Alliance již od svého vzniku v roce 2003 určuje směr při utváření 
mezinárodní sítě firem specializovaných na daňové poradenství a neustále se 
rozšiřuje. WTS Alliance je řízena německou poradenskou společností WTS 
GmbH se sídlem v Mnichově.

 Pro zdůraznění příslušnosti společnosti k síti WTS Alliance bylo 
rozhodnuto o změně názvu společnosti na WTS Alfery s.r.o.

 WTS Alfery s.r.o. přistoupila k WTS Alliance za účelem zkvalitnění a 
zefektivnění poradenských služeb. V případě, že komplexní daňové poraden-
ství vyžaduje, aby byly přezkoumány právní aspekty z různých zemí, má WTS 
Alfery s.r.o. možnost využít již existujících kontaktů v rámci WTS Alliance. 

 WTS Alfery s.r.o. zpracovává v současné době pro své klienty poraden-
ské zakázky, při nichž intenzivně spolupracuje s WTS Alliance, a to zejména v 
následujících oblastech: daňová optimalizace vyslání zaměstnanců (vyslání z 
České republiky i do České republiky), daňová optimalizace přeshraničních 
podnikatelských aktivit s ohledem na otázky vzniku stálé provozovny, pora-
denství v oblasti převodních cen včetně odpovídající dokumentace, vrácení 
daně z přidané hodnoty. V současné době jsou také zpracovávány daňové, 
finanční a právní due diligence u společností, které budou převzaty zahranič-
ním vlastníkem.

 V případě, že vznikne požadavek na vypracování stanoviska či konzul-
taci řešení problému zahrnujících mezinárodní prvek, neváhejte se prosím 
obrátit na e-mailovou adresu info@alferypartner.com či přímo na svého 
poradce.


