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Martina Jelínková se specializuje na oblast zdanění příjmů fyzických osob, sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění. 
 
V oblasti zdanění příjmů fyzických osob se zaměřuje především na přípravu daňových přiznání 
zejména s prvky mezinárodního zdanění (přeshraniční výkon činnosti, zahraniční investiční portoflia) 
a na poradenství v oblasti zdanění příjmů expatů vč. nastavení mzdové agendy, vysílací struktury 
či aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění. Specializuje se také na oblast daňového rezidenství, 
zaměstnaneckých benefitů, vysílacích struktur a daňových ochran, zaměstnaneckých opčních 
a akciových plánů, zdanění kapitálových příjmů či příjmů OSVČ. V oblasti sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění se pak zaměřuje zejména na aplikaci mezinárodních předpisů (Nařízení EU, 
bilaterální smlouvy) vedoucí ke správnému nastavení příslušnosti k pojistným předpisům a zajištění 

certifikátů A1. 
 
Před příchodem do naší kanceláře v roce 2019 působila necelých devět let v daňovém oddělení Ernst&Young, kde se v rámci daně 
z příjmů fyzických osob a souvisejících oblastí zabývala zejména problematikou expatů. Během své praxe byla také vyslána na stáž 
do oddělení Global Mobility v Londýně. 
 
Projekty 
 
 daňové poradenství pro české společnosti, jejich zahraniční zaměstnance a zaměstnance vyslané do zahraničí, adekvátní 

nastavení mzdové agendy 
 poradenství v oblasti global mobility vč. vysílacích struktur, daňové ekvalizace 
 příprava daňových přiznání fyzických osob – investorů, OSVČ vč. přípravy Přehledů, zaměstnanců 
 komunikace s expaty ohledně nastavení jejich vyslání vč. informování o českých daňových předpisech a ustanoveních konkrétních 

smluv o zamezení dvojímu zdanění (tzv. orientation cally) 
 poradenství při stanovení příslušnosti k sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění 
 poradenství v nastavení zaměstnaneckých opčních a akciových plánů 
 poradenství v určení daňového rezidenství 
 asistence s vrácením daní sražených v zahraniční nad rámec smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 
 poradenství nastavení daňového režimu náhrad při home office 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Komora daňových poradců ČR (KDPČR) 
Sekce daně z příjmů fyzických osob KDPČR 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Praha (2009), titul Ing. 
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