ROK
2017
GGGGG

PONUKA
www.companymaster.eu ■ info@companymaster.eu

BROCHURE ■ ARTICLE ■ INFORMATION ■ OVERVIEW

HOTOVÉ (READY-MADE) SPOLOČNOSTI
Česká republika
Založenie spoločnosti v Česku a komplexné služby (správa spoločnosti)
Hotové spoločnosti (s.r.o.) na predaj– platca aj neplatca DPH
Off-shore bankové účty a bežné účty pre české spoločnosti
Dátum zverejnenia: 10.6.2017

© Copyright 2014 - 2017 CompanyMaster International Ltd. All rights reserved.

HOTOVÉ (READY–MADE) SPOLOČNOSTI
Česká republika (CZ)

1. Založenie spoločnosti v Českej republike
▪ spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
▪ akciová spoločnosť (a.s.)
▪ poskytnutie registračného sídla*
▪ vedenie účtovníctva a spracovanie miezd
▪ všetky hlásenia pre úrady a inštitúcie
▪ správa elektronickej schránky klienta
Cena za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným:
Cena za založenie akciovej spoločnosti:

890,- EUR
od 1.200,- EUR

* Registračné sídlo poskytujeme v obvodoch Praha 1 a Praha 9

2. Otvorenie účtu v off-shore banke aj pre české spoločnosti
▪ overená karibská banka, dlhoročná prítomnosť na trhu, bezproblémové prevody
▪ možnosť otvorenia účtov pre:
● všetkých občanov EÚ (osobné účty)
● podnikateľov a spoločnosti (podnikateľské - corporate účty, EÚ aj mimo EÚ)
● off-shore spoločnosti (podnikateľské - corporate účty)
▪ Internetbanking - možnosť autorizácie bezpečnostným kódom
▪ bankové karty MasterCard s denným limitom 800,- EUR na výber z ATM
a 1.600,- EUR na nákupy cez terminál*
▪ ďalšie bankové služby (obchodovanie na Forexe, investície, fondy a pod.)
Poplatok za otvorenie účtu:

700,- EUR

*Poplatok za vydanie karty nie je započítaný do poplatku za otvorenie účtu.

3. Predaj hotových (ready-made) spoločností v Českej republike
▪ spoločnosť s ručením obmedzeným, platca DPH (spoločnosť bez obratu)
▪ spoločnosť s ručením obmedzeným, neplatca DPH (spoločnosť bez obratu)
Cena za hotovú spoločnosť s ručením obmedzeným – platca DPH:
Cena za hotovú spoločnosť s ručením obmedzeným – neplatca DPH:
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4.900,- EUR
1.200,- EUR

www.companymaster.eu • info@companymaster.eu • Phone: +357 24022485

HOTOVÉ (READY–MADE) SPOLOČNOSTI
Česká republika (CZ)



Táto akciová ponuka platí od 10.6.2017 až do odvolania,
alebo do predaja všetkých dostupných spoločností.
K cenám sa nepripočítava DPH.
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