
 

 

 
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Európai Adójogi Közpo tot hozott létre a WTS Glo al Brüsszel e  

 

Budapest, 2018. ár ius . – A WTS Glo al vezető adóta á sadó ég elgiu i tagja, a Ti erghie  
vezetésével létrehozta i ovatív Európai Adójogi Közpo tját Brüsszel e . 
 

A WTS Glo al egalapította Európai Adójogi Közpo tját ETLC  Brüsszel e , a el  a elgiu i tag ég, 
a Ti erghie  irá ításával vezető európai adóta á sadó közpo tké t űködik a WTS e zetközi 
üg felei szá ára. Az ETLC-t Koe  Mor ée, a Ti erghie  adópart ere vezeti, és tová i elis ert európai 
u iós jogi szakértők ől áll, akik a WTS Glo al part er égeit képviselik szerte Európá a . 
 

Az u iós adójogsza ál ok fol a atos változásai, illetve az Európai U ió Bíróságá ak aktív 
tevéke sége – a el  ár tö  i t  társasági adóüg e  hozott dö tést az Avoir Fiscal 

adó eszá ítási re dszer evezetése óta – szükségessé tették eg  ol a  i tegrált európai sapat 
felállítását, a el  re dkívül tapasztalt európai adójogi szakértők ől áll. 
 

Az ETLC soport a i ális elkötelezettséggel tá ogatja a WTS Glo al part ereit és segít az 
üg felek ek azzal, hog  azo osítja a lehetőségeket és a ko kázatokat. A soport a jövő e  proaktív 

ódo  tájékoztatást újt az Európai U ió Bíróságá ak legfo tosa  dö téseiről, háttéri for á iókat 
és értel ezéseket iztosít az u iós fejle é ekről, és eg értel ű irá utatást ad arra vo atkozólag, 
hog  ezek a fejle é ek iké t éri thetik üg feleik vállalkozásait. 
 

Az ETLC az alá i területekkel foglalkozik: 
 

- EU eset jog, vala i t a társasági és sze él i jövedele adóra vo atkozó jogsza ál ok 

- álla i tá ogatásokra és az adózásra vo atkozó jogsza ál ok 

- alapvető jogok védelme 

- áfa- és vá sza ál ok 

 

„Az ETLC létrehozásával segítü k üg felei k ek, hog  kiis erjék agukat a o olult európai 
adójogsza ál ok között, és fol tatjuk glo ális adóta á sadási pra isu k kiépítését, el ek kap sá  
szaktudásu k eg esítése élkülözhetetle  lesz. Meg vag ok róla g őződve, hog  az ETLC-t vezető 
tapasztalt európai adószakértők segítségével a WTS Glo al az európai adójog fejlődésé ek 

eghatározó szereplője lesz Brüsszel e .” 

Wi  Wu ts, a WTS Glo al vezérigazgatója 

 

„A rüsszeli külső szereplőkkel szoros kap solatot fe tartó szakértők fo tos té ákra spe ializálódott 
sapatá ak élja ol a  újfajta eteki tést ad i és eg értel ű álláspo tokat kialakíta i, a el ek az 

Európá a  űködő e zetközi üg felei k javát szolgálják.” 

Koe  Mor ée, a Ti erghie  part ere és WTS Glo al ETLC vezetője 

 

Koe  Mor eé, aki a Brüsszeli Ta  College EU-s adójog professzoraké t is tevéke kedik, . ár ius 
27-é , a . TEI évközi ko fere iá  Washi gto a  szá ol e az EU-s adójog legúja  fejle é eiről. 
 

 

 



 

 

 
 

A WTS-ről: 
 

A tö  i t  ország a  jele  levő WTS Glo al a világ eg ik vezető glo ális adóta á sadó ége, a el  
adószolgáltatások teljes választékát kí álja a glo ális kö vvizsgáló égekre érvé es korlátozások élkül. A WTS 
Glo al szá dékosa  e  végez éves kö vvizsgálatot, hog  ezzel elkerülje az esetleges összeférhetetle séget, 
és hog  e zetközi üg felei szá ára hosszú távo  eg ízható ta á sadó lehesse .  
 

A WTS Glo al part er égeit go dosa , szigorú i őségelle őrzés útjá  válogatja ki. Ezek a égek országuk 
jele tős pia i szereplői, el ek a jövő glo ális adóta á sadó égé ek létrehozásá  u kálkod ak. A WTS Glo al 
hatéko a  hasz osítja az adózás külö öző területeiről érkező szaktudást, a ag vállalati, ta á sadói, hatósági 
és IT-orie tált szervezeti kultúra eg esítésével.  
 

A di a ikus fejlődés e  a é et közpo t legerőse  közép-kelet-európai régiós part ere és kizárólagos 
ag arországi képviselője a %- a  ag ar tulajdo ú WTS Klie t, a el  a ár  főt foglalkoztat, evétele 

pedig meghaladja az ,  illiárd fori tot. A ég üg felei között tudhat szá os e zetközi ag vállalatot. 
 

 

Tová i i for á ió: www.wtsklient.hu 
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