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közösen dolgoznak ki egyéni
megoldásokat ügyfeleinknek.
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Magyarország

A közepes méretű vállalkozások egyre elterjedtebb és
szükséges nemzetköziesedése mind a vállalkozókat
mind a tanácsadókat új kihívások elé állítja.
E kihívásokat aktívan kézbe kell
lehetőségként kell őket kihasználnunk.

vennünk

A vállalkozó a nemzetközivé válás során is bevált
erősségeire támaszkodhat:
· Szoros, gyakran személyes ügyfélkapcsolatok
· Gyors információáramlás és döntési folyamatok

· Kapcsolattartó és felelős munkatársak
állandósága
· Gazdasági modell tartóssága.
A tanácsadó feladata e szolgáltatási profil aktív
figyelembevétele.

Stratégiailag és operatív szinten is különleges témák
kerülnek középpontba:
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és

Ennek során Németország, Ausztria és Magyarország szoros gazdasági kapcsolataik miatt különleges jelentőséggel bírnak. Ausztria és Magyarország –
képzett és több nyelven beszélő munkaerőpotenciáljuk
miatt is – tradicionális kiindulópontként szolgálnak
a kelet- és dél-európai piacok felé történő terjeszkedés során. Ugyanakkor Németország vásárlóereje és
piacának nagysága miatt egyike e régió legfontosabb
felvevőpiacainak.

· Rugalmasság a helyszínen
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· Jogi forma kiválasztása kül- és belföldön
· Nemzetközi átalakulások

„Amikor a változás szele fúj,
egyesek védofalakat
építenek,
´´
mások szélmalmokat.“
Kínai közmondás

· Finanszírozási- és osztalékpolitika
optimalizálása
· Transzferárak és gazdasági tevékenységek
más országba való áthelyezése
· Külföldi mérlegek az anyavállalat nemzeti
jogának megfelelő módosítása ill. IFRS szerinti
átalakítása
· Határokon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos
általános forgalmi adó tanácsadás
„Egy tető alatt és egy kézben“ lévő, határokon átívelő
tudásunkkal és tapasztalatunkkal segítjük ügyfeleinket minden fenti területen.
Egyénre szabottan, szakszerűen és hosszútávon
egy és ugyanaz, a külföldi és a származási ország
jogában egyaránt jártas tanácsadó segíti az ügyfelet a
helyszínen.
Ezáltal az egyébként esetenként hosszadalmas kommunikáció jelentősen leegyszerűsödik, az ügyfél elkerüli a több tanácsadó egyidejű alkalmazásából eredő
többszörös költséget és a különböző nemzeti jogrendszerek találkozása esetén optimális tanácsot kap.

