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Hana Erbsová se specializuje na finanční a daňové právo, mezinárodní zdanění, problematiku 
virtuálních aktiv, insolvenční právo, oblast dotací a veřejných zakázek a související aspekty civilního 
a komerčního práva. 
 
V oblasti daňového práva se zaměřuje především na daňové řízení, včetně daňových kontrol, 
a následně také řízení před soudy včetně Nejvyššího správního soudu, dále na tzv. dohadovací 
proceduru (MAP) a řešení sporů o dvojí zdanění (daňová arbitráž) a také mezinárodní spolupráci při 
správě daní a vymáhání daňových pohledávek. Hana se rovněž věnuje oblasti soukromoprávní 
odpovědnosti statutárních orgánů právnických osob za plnění daňových a jiných veřejnoprávních 
povinností. 
 

V oblasti insolvenčního práva se zaměřuje především na otázky související s rozhodnutím o úpadku a řešením oddlužení. 
 
Dalšími oblastmi jejího profesního zájmu jsou daňové a právní aspekty kryptoměn a dalších virtuálních aktiv a s využitím technologie 
blockchain a DLT obecně, i v kontextu regulace finančních trhů, investičních služeb a struktur. 
 
Hana má rozsáhlé zkušenosti z působení ve finanční správě (finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství) a v poradenských 
společnostech tzv. velké čtyřky (Deloitte, PwC). Před svým příchodem do naší kanceláře v roce 2021 pracovala téměř tři roky 
v poradenské skupině ARROWS. 
 
V rámci své expertízy spolupracovala na komentářích k insolvenčnímu zákonu, zákonu o správní službě či exekučním řádu a publikuje 
i v odborných periodikách (eBulletin Komory daňových poradců). Hana má za sebou řadu zahraničních odborných stáží na finančních 
správách v Nizozemsku, Portugalsku, Německu, Švédsku a Belgii. 
 
Projekty 
 
 úspěšné zakončení několika sporů o odvod za porušení rozpočtové kázně 
 úspěšná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ve věci tzv. transferových cen 
 úspěch ve sporech s finanční správou o vrácení DPH v případě reklamace vadného plnění a slevy z ceny a nedobytných pohledávek 
 několik úspěšných sporů s finanční správou o uznání nároku na odpočet DPH 
 spolupráce při modelaci a daňové analýze podnikatelských modelů využívajících virtuální aktiva 
 spolupráce při modelaci a daňové analýze developerských a investičních projektů 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický, polský 
 
Vzdělání 
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