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łatwo * szybko * bez ryzyka
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w innym państwie, nawet w członkowskim
Unii Europejskiej, jest zawsze połączone z pewnym ryzykiem, zwłaszcza bez dobrej
znajomości prawa lokalnego i wymagań, które nakładane są na przedsiębiorcę
przez tutejsze urzędy.
Niniejsza broszura przedstawia ofertę usług prawnych i podatkowych naszej
Kancelarii, która udzieli informacji o dostępnych możliwościach prowadzenia
działalności gospodarczej w Czechach, oraz doradzi jak zminimalizować ryzyka
z nią związane. Pomożemy szybko zarejestrować albo kupić firmę. W przypadku
skorzystania z naszych usług, zapewniamy Państwa firmie wszechstronną
obsługę prawną, ponadto gwarantujemy wysoką jakość prowadzenia ksiąg i innej
dokumentacji.

Account Professional a.s. spółka z długoletnim doświadczeniem
w prowadzeniu dokumentacji firm, oferuje następujące usługi
zapewniające bezproblemowe rozpoczęcie działalności w Republice
Czeskiej.

W celu prawidłowego prowadzenia wymaganej przepisami
dokumentacji firmy w Republice Czeskiej Kancelaria Account
Professional a.s. oferuje wszystkie niezbędne usługi z tym związane,
począwszy od rejestracyjnych po prowadzenie ksiąg i ewidencji.

Czynność prawno – administracyjne:
Pierwsze kroki w założeniu ﬁrmy:

• sprawdzenie nazwy firmy w rejestrze sądowym
• wypisy z rejestru nieruchomości
• zaoferowanie siedziby firmy w Ostrawie i Hawierzowie
• transfer ready made firmy
• załatwienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
• wpis do Rejestru Handlowego
• rejestracja w Urzędzie Skarbowym, ubiezpieczenia zdrowotne i społeczne

• dokonywanie odprawy celnej
• deklaracje INTRASTAT
• dokumentacja stanów magazynowych
• przekazywanie zamówień dostawcom
• przyjmowanie zamówień od klientów
• EDI
• wystawianie dokumentów Wz
• wystawianie faktur, elektroniczna fakturyzacja, el. podpisy
• administracyjne załatwianie reklamacji
• sporządzanie umów z klientami
• informacje dla klientów – techniczne, cenniki itd.
• monitoring wypłacalności kontrahentów

Oferta siedziby ﬁrmy i usług z tym związanych:

• wynajęcie kancelarii wirtualnej (adres siedziby firmy)
• przesyłanie korespondecji, przechowywanie przesyłek w kancelarii
• udzielanie służb asystencyjnych
• udostępnienie indywidualnej linii telefonicznej dla każdego klienta
• udostępnienie pomieszczeń do rozmów handlowych łącznie z wyposażeniem i zapleczem
technicznym

Księgowość i kadry:

• kompleksowa obsługa księgowa
• płace, sprawy personalne i kadry
• on-line przyłączenie
• zeznania podatkowe do wszystkich rodzajów podatków
• reprezentowanie w urzędach

Business serwis:

•
•
•
•
•

Obsługa prawna:
zarządzanie stroną internetową firmy
dostęp do dokumentacji
archiwizacja dokumentów, elektroniczna archiwizacja
usługa dokumentacyjna
korespondencja zbiorowa
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• kompletna obsługa prawna
• wezwania o zapłatę, pozwy sądowe
• umowy gospodarcze, cywilne
• rozwiązywanie sporów handlowych
www.proﬁuctarna.cz
www.business-czechy.pl

