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Petr Tušakovský se specializuje na poskytovaní služeb v oblasti daňového poradenství.  

 

V rámci daňového poradenství se zaměřuje především na průběžné poradenství významným 

nadnárodním společnostem v oblasti daně z přidané hodnoty. 

 

Během své předchozí praxe byl Petr odpovědný za tým zajišťující služby pro klienty v oblasti maloobchodu 

a spotřebního průmyslu. V rámci své specializace poskytoval poradenské služby rovněž klientům 

z automobilového průmyslu, výrobním společnostem, stavebním firmám a developerům. Petr dále vedl 

tým zajišťující přípravu přiznání k DPH a souvisejících hlášení a dále tým daňových due diligence. Byl také 

členem poradenské skupiny se zaměřením na společnosti z pevninské Číny a Tchaj-wanu. V rámci své 

praxe ve Spojených státech klientům pomáhal s globálním daňovým strukturováním a poskytoval 

poradenství ohledně daňových dopadů různých obchodních transakcí převážně v Evropské unii. 

 

Před příchodem do naší kanceláře v roce 2023 působil 20 let ve významné mezinárodní poradenské společnosti Deloitte. 

 

Projekty 

 

▪ průběžná poradenská podpora pro klienty aktivní v oblasti maloobchodu a spotřebitelského průmyslu (marketingové náklady, manka 

a škody, revize sazeb DPH, transakce s nemovitostmi, ESG témata) 

▪ revize uplatňování DPH v rámci dodavatelského řetězce (konsignační sklady, třístranný obchod, dovoz a vývoz zboží, nastavení 

Incoterms, výrobní formy) 

▪ komplexní zastupování klientů během místních šetření a daňových kontrol u finančních úřadů a finančních ředitelství 

▪ jednání se zástupci MFČR, GFŘ a KDP při řešení specifických obchodních případů 

▪ poradenství pro nadnárodní korporace působící v oblasti e-commerce v souvislosti s novými pravidly 

▪ asistence při nastavení uplatňování DPH u zdravotnických subjektů 

▪ poradenství pro profesionální sportovce a sportovní kluby 

▪ školení zaměřená na oblast DPH pro klienty usazené v ČR, USA a Číně 

▪ revize metodiky, klientských výstupů a komunikace se správcem daně u SSC v Belgii  

 

Členství v profesních sdruženích 

 

Komora daňových poradců ČR (KDPČR) 

Sekce daně z přidané hodnoty KDPČR 

 

Jazyky 

 

český, anglický 

 

Vzdělání 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Praha (2000), titul Ing. 

 

 

E: petr.tusakovsky@havelpartners.cz 

T: +420 731 450 978 


