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KÉSZ CÉGEK (READY-MADE)
Csehország
Cégalapítás, komplex szolgáltatások (teljes ügyvitel)
Csehországi bejegyzésű kész cégek (s.r.o.) eladók – közösségi adószámmal is
Off-shore és cseh bankban vezetett bankszámlák cseh cégeknek
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CSEH POLCCÉGEK (READY–MADE)
Csehország (CZ)

1. Cégalapítás Csehországban
▪ spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) - KFT
▪ akciová spoločnosť (a.s.) - RT
▪ székhelyszolgáltatás*
▪ könyvelés és bérszámfejtés, alkalmazottak bejelentése
▪ bevallások, jelentések és kimutatások minden hivatal felé
▪ elektronikus kormányablak kezelése
Ár - s.r.o. alapítása, all in:
Ár - a.s. alapítása:

890,- EUR
1.200,- EUR – tól (+ közjegyzői díjak)

* Székhelyszolgáltatás Praha 1 és Praha 9 kerületekben

2. Számlanyitás off-shore bankban cseh bejegyzésű cégeknek
▪ jó pénzügyi történetű és stabil hátterű karibi bank ( nem a Loyal Bank ! )
▪ számlanyitás lehetséges:
● minden EU-s állampolgár részére (személyi számlák)
● vállakozók és vállalatok számára (corporate számlák)
● off-shore cégek részére is (corporate számlák)
▪ Internetbanking – egyszerű kezelés
▪ bankkártya: MasterCard, napi limit 800,- EUR pénzfelvétel ATM-ből
és 1.600,- EUR napi vásárlás*
▪ további banki szolgáltatások (Forex, befektetési számlák, alapok stb.)
Számlanyitás díja EU-s cégnek és magánszámlák:
Számlanyitás díja off-shore cégeknek:

700,- EUR
900,- EUR (+ esetleges fordítási díjak)

*Kártya kiadásának illetékeit a díj nem tartalmazza
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CSEH POLCCÉGEK (READY–MADE)
Csehország (CZ)

3. Cseh bejegyzésű kész cégek (ready-made) – azonnal elvihetők
▪ spoločnosť s ručením obmedzeným (KFT), közösségi adószámmal rendelkező cégek
▪ spoločnosť s ručením obmedzeným, (KFT), közösségi adószámmal nem rendelkező cégek
Eladási ár /s.r.o./ – közösségi adószámmal rendelkező cég:
Eladási ár /s.r.o./ – közösségi adószámmal nem rendelkező cég:



4.900,- EUR
1.200,- EUR

Akciós ajánlatunk 2017.8.28-tól visszavonásig,
ill. összes rendelkezésre álló cég eladásáig érvényes.
A fenti díjakat ÁFA nem terheli.
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