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O nás
Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax & Accounting sú poradenské spoločnosti ponúkajúce na
slovenskom trhu bezprecedentné spojenie právneho, daňového a účtovného poradenstva pre
podnikateľov v butikovej podobe a pod jednou strechou. Našou ambíciou je poskytovať prvotriedne
poradenské služby postavené na skúsenostiach z najvýznamnejších medzinárodných poradenských
spoločností (Allen & Overy, Dentons, CMS, Accace), avšak v osobnejšej, cenovo dostupnejšej,
praktickejšej a pre klienta zrozumiteľnejšej podobe. Sústreďujeme sa predovšetkým na menšie, stredné a
dynamicky sa rozvíjajúce slovenské ﬁrmy z rozličných podnikateľských odvetví. Naše poradenstvo
poskytujeme tiež množstvu anglicky hovoriacich klientov a naše poradenské služby využívajú tiež
slovenské pobočky niektorých popredných medzinárodných spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu.

Právo, dane a účtovníctvo
pod jednou strechou
Teší nás, že od prepojenia oboch poradenských vetiev v roku 2018 konštantne narastá počet našich
klientov, členov nášho tímu aj objem transakcií, na ktorých pracujeme. Rok 2019 bol pre nás v mnohom
pozitívny. V najväčšej miere za to vďačíme všetkým členom nášho tímu, ktorí v roku 2019 strávili viac ako
30,000 hodín prácou pre našich klientov. Aj vďaka nim sme si v roku 2019 významne posilnili postavenie
na slovenskom trhu poradenských služieb a vytvorili predpoklady pre ďalšie budovanie našej značky v
roku 2020.

Naše aktivity v roku 2019
Konferencie o zníženej 15% dani
z príjmov pre podnikateľov
V novembri sme nadviazali na našu sériu konferencií ďalšími
dvoma konferenciami, nosnými témami ktorých bola
schválená 15% daň z príjmov pre podnikateľov. Na
konferenciách sme sa okrem iných tém venovali tiež otázke
„zamestnávania“ živnostníkov, využívania majetku ﬁrmy na
osobnú spotrebu a legálnym možnostiam rozdelenia ﬁriem za
účelom využitia zníženej 15% dane.

Právno-daňová konferencia pre
reklamné, digitálne a PR agentúry
V septembri sme v priestoroch HubHub v Bratislave pripravili
právno-daňovú konferenciu určenú pre reklamné, digitálne a PR
agentúry. Najdiskutovanejšími témami boli zamestnávanie
živnostníkov, rizikách nelegálneho zamestnávania, možnosti
legálnej konverzie zamestnancov na živnostníkov a dopadoch
takejto konverzie na potenciálne príjmy zamestnancov zo
sociálneho poistenia (t.j. Starobný dôchodok, ošetrovné,
poistenie v nezamestnanosti, materské alebo invalidný

Daňová optimalizácia pre IT ﬁrmy
V apríli sme zorganizovali konferenciu o možnostiach daňovej
optimalizácie pre slovenské IT ﬁrmy. Na konferencii sme
ukázali viacero našich prípadov z praxe, ako môžu IT ﬁrmy
legálne ušetriť značné ﬁnančné prostriedky. Okrem
všeobecnejších tém o možnostiach daňovej optimalizácie sme
sa konkrétnejšie venovali možnosti využívania Patent Boxu
(výhodnejšie zdanenie príjmov zo softvéru) a inštitútu „Superodpočtu“ nákladov na výskum a vývoj softvéru.

Publikácie a vyjadrenia pre médiá
Počas celého roka sme boli oslovovaní a poskytli sme viacero
vyjadrení na právno-daňové témy pre renomované slovenské
denníky a ekonomické magazíny. Okrem iného sme s
vyjadrovali k daňovej a právnej regulácii kryptomien, poskytli
rozhovory o daňových kontrolách a kauze KTAG pre magazín
TREND a venovali sa téme zamestnaneckých akcií pre
Hospodárske noviny. Počas celého roka sme na našich
weboch publikovali množstvo článkov a blogov na tému
daňovej optimalizácie a startupov.

Najvýznamnejšie transakcie v roku 2019

Právne poradenstvo spoločnosti
AeroMobil pri investícii SIH
V rámci tejto komplexnej transakcie sme spoločnosti
AeroMobil radili už vo fáze investorského právneho auditu
(due-diligence) a následne sa podieľali na rokovaniach o
zmluve o poskytnutí konvertibilného úveru (tzv. CLA).
Vzhľadom k tomu, že transakcia bola štruktúrovaná ako coinvestícia SIH a izraelskej spoločnosti Focus Capital Group a

Daňové poradenstvo
pri reštrukturalizácii
hotelovej skupiny Orbis
Poskytovali sme daňové poradenstvo najväčšej hotelovej
skupine v strednej a východnej Európe v súvislosti s
oddelením činností viažucich sa k nehnuteľnostiam od
poskytovania súvisiacich služieb a následného predaja týchto
služieb inej hotelovej skupine. Súčasťou nášho poradenstva
bola aj previerka servisných zmlúv a poradenstvo v oblasti
DPH, priamych daní a transferového oceňovania.

Daňové poradenstvo pre
Spoločnosti zo skupiny Bolt
Zastupovali sme spoločnosti Bolt Technology OÜ a Bolt
Operations OÜ v súvislosti s daňovým sporom ohľadom
vzniku stálej prevádzkarne na Slovensku. Pre skupinu Bolt
sme tiež poskytovali komplexné daňové poradenstvo týkajúce
DPH, dane z príjmov a e-kasy v súvislosti so zavádzaním
nových business modelov Bolt na Slovensku.

Zhrnutie roka 2019
Tržby 500 000 €*

Tržby 1 200 000 €

Tržby 1 400 000 €

Počet členov tímu 6 Počet členov tímu 16 Počet členov tímu 18

2017

2018

Počet klientov 150

Počet klientov 250

2019

Počet klientov 300

* bez Highgate Law & Tax

Niektorí naši klienti
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