
Q U I C K S T A R T  W E J Ś C I E  N A  R Y N E K
E U R O P Y  Ś R O D K O W O - W S C H O D N I E J

Co nas wyróżnia?
WIEDZA: Nasi eksperci w 
każdym z regionalnych biur 
doskonale znają lokalne rynki 
oraz tamtejsze wymogi prawne, 
finansowe i regulacyjne.
ELASTYCZNOŚĆ: Możemy 
zaoferować usługi idealnie 
dopasowane do indywidualnych 
potrzeb biznesowych 
przedsiębiorstwa. 
KONTROLA: Oferujemy 
globalne raportowanie i jeden 
punkt kontaktu pomiędzy 
firmami działającymi w wielu 
regionach.
SZYBKOŚĆ: Nasza obecność 
na rynkach lokalnych umożliwia 
przedsiębiorstwom sprawne 
działanie i szybsze wejście na 
nowe rynki. 
ZAKRES: Jesteśmy jedyną 
firmą o globalnym zasięgu, 
która oferuje pełny zestaw 
komplementarnych usług 
biznesowych.

Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz działalność w 
Europie Środkowo-Wschodniej czy też planujesz uproszczenie 
swoich operacji, możemy zapewnić Ci QuickStart. 

TMF Group prowadzi działalność w ponad 125 biurach w 80 krajach 
oraz zatrudnia 7 800 lokalnych ekspertów zapewniając usługi z zakresu 
księgowości oraz podatków, usług administracyjnych, kadr i płac.

Mamy ponad 25 letnie doświadczenie w oferowaniu w/w usług w Europie 
Środkowo-Wschodniej, działamy między innymi w następujących 10 krajach:

Rumunia 
(Bukareszt)

Bulgaria 
(Sofia)

Republika 
Czeska  
(Praga))

Polska 
(Warszawa, 
Katowice)

Ukraine
(Kijów)

Słowacja 
(Bratysławaa)

Niezależnie od tego gdzie rozwijasz swój biznes, TMF Group zapewni Ci 
wsparcie. Pomożemy Ci w postawieniu pierwszych kroków, zapewnimy 
jeden punkt kontaktowy oraz zadbamy o wszystkie pozostałe elementy, 
które wspierają Twoją działalność, tak abyś mógł skoncentrować się na tym, 
co robisz najlepiej.

Serbia 
(Belgrad)

Chorwacja 
(Zagrzeb)

Słowenia 
(Lublana)

Węgry 
(Budapeszt)



tmf-group.com 

Chociaż podjęliśmy odpowiednie kroki, aby umieścić w niniejszej publikacji 
dokładne i aktualne informacje, nie składamy pod tym względem żadnych, 
wyraźnych lub dorozumianych, zapewnień lub oświadczeń. Informacje te mogą 
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Na informacje zawarte w 
niniejszej publikacji mają wpływ zmiany w przepisach prawa (podatkowego) 
w różnych jurysdykcjach na całym świecie. Żadna z informacji zawartych 
w niniejszej publikacji nie stanowi oferty ani zaproszenia do współpracy, 
rekomendacji odnośnie do naszych usług, rekomendacji zawarcia jakiejkolwiek 
transakcji lub zaangażowania nas w charakterze doradcy prawnego, 
podatkowego, finansowego, inwestycyjnego lub księgowego. Na podstawie 
niniejszych informacji nie należy podejmować żadnych działań bez uprzedniego 
uzyskania niezależnej profesjonalnej porady. Nie ponosimy odpowiedzialności 
za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji 
zawartych w niniejszym dokumencie lub podjęcia decyzji w oparciu o nie. 
Niniejsza publikacja została przygotowana przez TMF Group B.V., P.O. Box 23393, 
1100 DW Amsterdam, Holandia (contact@tmf-group.com). TMF Group B.V. jest 
członkiem TMF Group, w skład której wchodzi wiele spółek z całego świata. 
Żadna ze spółek należących do grupy nie jest zarejestrowanym przedstawicielem 
innej spółki należącej do grupy. Pełna lista nazw, adresów oraz informacje na 
temat stanu prawnego spółek są dostępne na naszej stronie internetowej: www.
tmf-group.com. © Kwiecień 2019 TMF Group B.V

„Potrzebowaliśmy 
pomocy w założeniu biznesu w 

obu krajach, jednak nie czuliśmy, aby była 
potrzeba zatrudnienia kogoś wewnętrznie. Umowa z 
TMF Group zapewniła nam elastyczność i możliwość 

współpracy na obu rynkach. 

TMF Group wspiera nas nie tylko w księgowości, 
płacach oraz zawieraniu umów, ale również pomogła 
nam znaleźć pracowników do jednego konkretnego 
projektu. Po pięciu latach nadal korzystamy z umów 

zawartych pierwotnie w Rumunii, jak i w Bułgarii. 
Otrzymujemy szereg usług od TMF Group i jeśli 

kiedykolwiek mamy pytania, korzystamy z wiedzy ich 
ekspertów. Wiemy, że wszystkie nasze wymagania 

dotyczące zgodności z przepisami są spełniane 
oraz iż otrzymujemy odpowiednie 

informacje.”

Thomas Bregenov
OMS Controller w Suzlon

QuickStart pomoże Ci lepiej 
rozpocząć biznes w każdym z 
dziesięciu krajów w regionie. 

Ryczałt 3 500 EUR* zawiera:

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub oddziału

Otwarcie lokalnego rachunku bankowego

Udostępnienie adresu rejestrowego w stolicach 
wymienionych krajów

Lokalne usługi sekretariatu korporacyjnego

* Adres rejestrowy oraz usługi sekretariatu 
korporacyjnego są ważne przez pierwszy rok. Cena 
nie zawiera podatku VAT ani żadnych bezpośrednich 
lokalnych kosztów. Oferta obowiązuje po 
zatwierdzeniu formularza KYC. Cena obowiązuje do 31 
grudnia 2019 i może ulec zmianie. 

Możemy Cię również wesprzeć w:

Księgowości i podatkach: zajmujemy się rejestracjami 
podatkowymi, księgowością, konsolidacją oraz 
przygotowaniem i składaniem sprawozdań finansowych. 
Możemy również zająć się przygotowaniem 
raportowania zarządczego zgodnie ze standardami 
krajowymi i międzynarodowymi.

Kadrach i płacach: dla firm dowolnej wielkości 
stosujemy i wdrażamy międzynarodowe polityki 
w zakresie umów o pracę oraz regulaminy, a także 
wypłacamy Twoim pracownikom wynagrodzenie 
zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Wybierz TMF Group jako swojego dostawcę 
księgowości i podatków w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Pozwól by TMF Group 
za pośrednictwem naszego pakietu QuickStart 
pomógł założyć Ci firmę oraz otrzymaj zniżkę 
w wysokości do 10% na nasze usługi księgowe, 
podatkowe oraz HRP. 

Zastanawiasz się nad rozszerzeniem 
działalności na Europę Wschodnią?

Perspektywa dla regionu Europy Środkowo-
Wschodniej jest optymistyczna. Dodatnie wskaźniki 
wzrostu we wszystkich krajach i regionie są wyższe 
niż dla Europy Zachodniej.

W Europie Środkowo Wschodniej w ciągu ostatnich 
3 lat tempo wzrostu wyniosło ponad 3% i oczekuje 
się, że w przyszłości będzie wyższe od średniej stopy 
w Unii Europejskiej. Siły napędowe to większy popyt 
wewnętrzny, lepsze perspektywy wzrostu strefy 
euro oraz zwiększona absorbcja unijnych funduszy 
strukturalnych oraz funduszy spójności (SCF). 

Wiele krajów Europy Środkowo Wschodniej również 
korzysta z ulepszonej konkurencyjności w porównaniu z 
resztą świata, ponieważ ich waluty słabną w porównaniu 
z euro. 

Kraje Europy Środkowo Wschodniej mają niższe niż 
od średniej stawki podatkowe i korzystne otoczenie 
podatkowe. W połączeniu z niskimi cenami towarów (w 
porównaniu do reszty Europy), dobrze wykształconymi 
pracownikami, bliskością geograficzną dużych 
rozwiniętych gospodarek, region ten oferuje szereg 
możliwości dla międzynarodowych firm. 

Jednak złożone systemy sprawozdawcze i podatkowe 
wraz z szybko zmieniającymi się przepisami oraz 
niepewną przejrzystością biznesu stanowią nie lada 
wyzwanie. Wiele firm wspiera się międzynarodowymi 
specjalistami dostępnymi lokalnie lub zatrudnia 
lokalnych ekspertów.


