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Діяльність у організаційній формі «фізична особапідприємець» на сьогодні є менш привабливою, ніж діяльність у
формі юридичної особи. Це твердження об’єктивно знаходить своє
доведення чим далі тим частіше. Основні причини, чому
підприємці все ж переводять бізнес в юридичну форму, – це:
– менший контроль за підприємствами ніж за підприємцями
на загальній системі оподаткування;
– облік підприємця на загальній системі є складним та
зарегульованим;
– реалізується можливість перенесення відповідальності,
ризиків застосування адміністративних фінансових
санкцій на юридичну особу;
– можливість передати чи продати свій бізнес з меншими
фінансовими та організаційними затратами та ін.
У разі, якщо у Вас виникла необхідність реєстрації
юридичної особи, фахівці Компанії Вікторія нададуть необхідну
правову, консультаційну допомогу.
Також, фахівці допоможуть підібрати оптимальну бізнес
модель, систему оподаткування, повідомлять про особливості
контролю з боку державних органів влади.
При необхідності, забезпечать супровід відкриття рахунку,
акредитації на митниці.

Вартість послуг супроводу реєстрації є доступною.
Після реєстрації замовник зможе скористатись
бухгалтерськими послугами, послугами митного брокера,
юридичними послугами.
Допоможемо зареєструвати підприємства з іноземними
інвестиціями, офіційно працевлаштувати громадян- іноземців.

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити
• електронні ключі КС та програмне забезпечення для подання
електронної звітності «Соната»;
• послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та
податкового супроводу для підприємців (послуги з
бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
• консультації з оптимізації та планування податкового
навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
• супровід та представництво під час перевірок органами
державної податкової служби, держпраці та ін;
• послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент
оптимізації оформлення працівників);
• виготовлення документів по охороні праці;
• придбати та замовити постановку на облік РРО;
• замовити отримання ліцензії на торгівлю алкогольними та
тютюновими виробами;
• ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Zillуa!
• реєстрацію торгової марки (знаку на товари, послуги);
• реєстрацію юридичних осіб інших організаційно-правових
форм; отримання довідок, витягів з державних реєстрів;
• реєстрацію фізичних осіб – підприємців та постановку на
обліку самозайнятих осіб (адвокатів, нотаріусів);
• виготовлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.
Чернівці;
• підготовку договорів та ін. юридичних документів. Супровід
та представництво в судах, органах державної та місцевої
влади та управління.

У разі, якщо Вас зацікавила пропозиція, звертайтесь в зручний
для Вас спосіб
Контакти для звернення:
Офіс №4, м. Чернівці
Департамент юридичних та корпоративних послуг
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19В (4-й, адміністративний
поверх ринку “Формаркет”)
МТС тел.: +38(095)595 77 77
поштова адреса: 58001, м. Чернівці, а/с 522
e-mail: office@vg.ua
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