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Компанія “Вікторія” пропонує професійні якісні юридичні,
консультаційні та інформаційні послуги, що дозволить
замовникам почувати себе максимально захищеними в правовому
полі. Зокрема, це включає:
–
усні та письмові консультації, в т.ч. з питань
цивільного,
господарського,
трудового,
податкового,
адміністративного, сімейного, міжнародного та іншого
законодавства;
–
складання проектів договорів, заяв, загальних
звернень, претензій, позовних заяв, відповідей на претензії,
запитів, скарг, протоколів, установчих документів та інших
документів;
–

представництво інтересів клієнтів в судових

інстанціях всіх рівнів. Проведення аналізу ситуації
визначення перспективи вирішення судового спору;

та

–
представництво інтересів клієнтів на всіх стадіях
виконавчого провадження;
–

комплексне правове супроводження бізнесу;

–
аналіз ринку, розробка бізнес-планів, інвестиційних
проектів, пошук фінансування та ділових партнерів в Україні та
Румунії;
–

переклади з/на румунську та українську мови.

У разі, якщо замовник має бажання зареєструвати бізнес, наша
компанія запропонує різноманітні послуги, що охоплюють в
цілому, або супроводжують окремі реєстраційні чи дозвільні
процедури. Це включає:
–
підготовку установчих документів, допомога у
визначенні організаційної форми:
a)

консультації та роз’яснення з питань державної

реєстрації фізичних та юридичних
підприємницької діяльності;

осіб

–

суб’єктів

b)

вибір оптимальної системи оподаткування;

c)

підготовка установчих документів юридичної особи.

–
супроводження державної реєстрації юридичної /
фізичної особи «під ключ»:
a)
державної реєстрації юридичної особи (за участю
засновника фізичної особи – іноземця), включаючи реєстрацію
приватних підприємств, ТОВ,
благодійних фондів тощо;

громадських

організацій,

b)
державної реєстрації підприємця – фізичної особи —
іноземця;
c)
супроводження відкриття рахунків в банківських
установах України;
d)

виготовлення печаток та штампів.

–
супроводження реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи: найменування, місцезнаходження,
складу учасників (засновників), розміру статутного капіталу,

видів діяльності;
–
супроводження припинення діяльності юридичних осіб
у зв’язку з ліквідацією, в результаті злиття, приєднання,
поділу або перетворення, а також на підставі рішення суду;
супроводження фізичної особи в процесі припинення діяльності.
Стосовно роботи з митними органами, наша компанія запропонує
різноманітні послуги, що охоплюють:
–
консультації з митного законодавства (розмитнення
транспортних засобів, товарів; здійснення експортних операцій
тощо);
–

декларування товарів та транспортних засобів;

–
представлення інтересів суб’єктів ЗЕД та громадян у
митних органах;
–
органах;

підготовка документів стосовно акредитації у митних

–

визначення кодів товарів за УКТЗЕД;

–

надання консультацій з питань переміщення через

митний кордон України митного оформлення та оподаткування
товарів і транспортних засобів юридичних осіб та громадян.
Також запропонуємо послуги з аутсорсингу (бухгалтерського та
податкового супроводження) бізнесу, що включають:
–
особи.
–

комплексне бухгалтерське обслуговування юридичної

комплексне обслуговування підприємців.

Крім того, нашою компанією можуть надаватись послуги аудиту,
аутстафінгу та ін.

