Tisková zpráva
Deloitte získal počtvrté v řadě prestižní ocenění Daňová firma roku
ve střední Evropě
Praha, 25. srpna 2014 – Společnost Deloitte již počtvrté v řadě získala prestižní cenu
„Daňová firma roku ve střední Evropě“. Hlavní cenu převzali zástupci společnosti na
10. ročníku předávání Evropských daňových cen odborného magazínu International
Tax Review (ITR). Ocenění Deloitte získal za komplexní a inovativní přístup k daňové
problematice v rámci celé regionální sítě.
„Ocenění si velmi vážíme. Potvrzuje vysokou kvalitu služeb, které naši daňoví odborníci každodenně
poskytují, schopnost vytvářet řešení připravená klientům na míru i silnou pozici naší regionální sítě
v oblasti daňových služeb,“ uvedl Jaroslav Škvrna, vedoucí partner v daňovém oddělení společnosti
Deloitte.
Na ocenění byly nominovány přední daňové a právnické společnosti z 26 evropských zemí, včetně
Jihoafrické republiky. Společnosti byly hodnoceny v několika kategoriích, mimo jiné například za
inovativní přístup a vynalézavost daňových řešení a složitost řešených daňových problémů.
O vítězích rozhodoval na základě podrobného průzkumu celé řady zdrojů, který prováděl tým novinářů
ITR a jehož součástí bylo rovněž hlasování vedoucích daňových manažerů z celého světa. Ocenění
byla udělena na základě výsledků dosažených v předchozích 12 měsících.
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