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Oddelenie spoločnosti BDO pre európsko-čínsku spoluprácu pozostáva zo základného tímu a
pridružených tímov pracovníkov, pre ktorých je práca s Čínou vášňou. Členovia tímu majú
skúsenosti so zákazníkmi v Číne, pričom niektorí z nich sú Číňania plynule hovoriaci po čínsky.
Všetci majú hlboké vedomosti o kultúre tejto krajiny a s nadšením pracujú na prípadoch
medzinárodnej spolupráce našich klientov s Čínou.

▶ Spolupráce s vami s cieľom zabezpečiť, aby vaše strategické zámery odrážali
celkový ráz vášho podnikania

BDO International je piatou najväčšou audítorskou sieťou s viac ako 600 kanceláriami vo viac
ako 100 štátoch. BDO International má zastúpenie v Číne, napríklad v týchto v mestách:
Beijing, Dalian, Tianjin, Changchun, Nanjing, Suzhou, Shanghai, Hangzhou, Xi’an, Chengdu,
Chongqing, Wuhan, Changsha, Ningbo, Fuzhou, Xiamen, Zhuhai, Shenzhen, Guangzhou,
Kunming, Hong Kong, Taipei.

▶ Zdieľania informácií, skúseností a vedomostí o trhu v Číne

www.bdoslovakia.com

▶ Prispôsobenia našich služieb v oblasti poradenstva, plánovania a dodržiavania
zákonom stanovených požiadaviek vašim potrebám
▶ Spoločného exibilného prístupu k práci pri rozbehnutí a zabezpečení
vášho podnikania v Číne
▶ Plnenia vašich aktuálnych požiadaviek bezchybnou prácou našich tímov
ako v Európe, tak i v Číne.

BDO International Limited je britská spoločnosť s ručením obmedzeným. Táto spoločnosť riadi medzinárodnú sieť BDO
pozostávajúcu z nezávislých členských spoločností ('sieť BDO'). Poskytovanie služieb v sieti BDO koordinuje bruselská
spoločnosť Brussels Worldwide Services BVBA, spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná v Belgicku, so sídlom
v Bruseli. Spoločnosť BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA, ako aj členské spoločnosti, sú samostatné
právne subjekty a nie sú v žiadnom prípade zodpovedné za konanie a chyby ktorejkoľvek inej spoločnosti. Žiadne z ustanovení
alebo pravidiel platných v sieti BDO nevytvára ani nenaznačuje akýkoľvek vzťah alebo partnerstvo medzi spoločnosťou
BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA a/alebo členskými spoločnosťami siete BDO.
© 2012 BDO International Limited. Všetky práva vyhradené.
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CESTA K INVESTOVANIU A PÔSOBENIU V ČÍNE

ODBORNOSŤ
A MEDZINÁRODNÝ DOSAH
SPOLOČNOSTI BDO
Za posledné dve desaťročia sa Čína na mape pevne ukotvila ako spoločnosť, do ktorej sa oplatí
investovať, v súčasnosti najmä v oblasti výroby a spotrebiteľských výrobkov. Momentálne sa tu
formuje ekonomika, ktorá je vo väčšej miere založená na vedomostiach a zdá sa, že v krajine
pokračuje rýchly hospodársky rast. Čína sľubuje búrlivý a dynamický trh poháňaný vstupom
do Svetovej obchodnej organizácie, trvalý celosvetový ekonomický záujem a zámer čínskej vlády
pokračovať v stabilnom a vyváženejšom raste.
Tento región ponúka zahraničným ﬁrmám množstvo príležitostí pre dosiahnutie značnej
medzinárodnej expanzie. Spolu s našimi členskými spoločnosťami siete BDO poskytujeme v Číne
komplexný rad služieb v snahe pomôcť vám v etape plánovania a zavedenia podnikania. Chceme
tak zabezpečiť, aby sa identiﬁkovali a vyriešili všetky otázky spojené s prevádzkou v Číne.

SPUSTENIE PODNIKANIA V ČÍNE MÔŽE
BYŤ SKĽÚČUJÚCE KVÔLI ROZDIELOM
V KULTÚRE A V PLATNÝCH ZÁKONOCH.
BDO VÁM S TÝM MÔŽE POMÔCŤ.

STRATÉGIA VAŠEJ SPOLOČNOSTI PRE ČÍNU
PREČO ČÍNA?
Vzhľadom k narastajúcej úlohe tejto krajiny v globálnej ekonomike a obrovskému potenciálu je Čína pevne
ukotvená na strategickej mape ako krajina vhodná pre úspešné podnikanie na medzinárodnom poli.

AKO MÔŽE BDO POMÔCT?
BDO vám pomôže so strategickým plánovaním a vylepší vaše súcasné rozmýšľanie.
Pracujeme s našimi klientmi formou poskytovania praktického a pragmatického obchodného poradenstva,
pomáhame im vytvárat jasné vízie a formujeme a zavádzame krátkodobé, strednodobé, ale i dlhodobé
podnikateľské plány v Číne.

ANALÝZA TRHU

DAŇOVÉ SLUŽBY

SPÔSOBY INVESTOVANIA

KTORÉ ASPEKTY MUSÍM ZVÁŽIŤ?
Platné zákony, obmedzenia pri udeľovaní licencií a povolení,
demograﬁa, investičné stimuly, analýza rizika a analýza lokality sú
hlavnými oblasťami, ktoré je nutné zvážiť pri investovaní alebo
podnikaní v Číne.

AKO ZABEZPEČÍM, ABY SA DAŇOVÁ ŠTRUKTÚRA
OPTIMALIZOVALA PRE MOJE PODNIKANIE?
Musíte zhodnotiť oblasti ako devízy, daň z príjmu právnických osôb,
colné povinnosti, plánovanie DPH, vrátenie zisku, zhoda so zákonmi
a predpismi, motivovanie zamestnancov, daň zamestnancov a vplyv
na váš celkový medzinárodný daňový proﬁl.

AKÉ MÁM MOŽNOSTI?
Existuje niekoľko podnikateľských štruktúr, ktoré môžete zvážiť, ako
napríklad zlúčenie, spoločný podnik, subjekt v plnom vlastníctve
zahraničnej spoločnosti, zastupiteľská kancelária, pobočka a franchising.

AKO MÔŽE BDO POMÔCŤ?
BDO vypracuje alebo zabezpečí na mieru šitú analýzu trhu, čím
poskytne jasný obraz o možných príležitostiach a nedostatkoch vašej
stratégie a o tom, ako je nutné upraviť vaše zámery a zmaximalizovať
tak vaše šance na úspech.

AKO MÔŽE BDO POMÔCŤ?
BDO poskytuje poradenstvo o plánovaní medzinárodnej dane, vrátane
interpretácie čínskeho daňového systému a jeho vplyvu na vaše
obchodovanie a plány. Môžeme vám tiež pomôcť pri vytváraní
efektívneho systému odmeňovania kľúčových manažérov a poskytovať
aktuálne informácie o dodržiavaní zákonov a predpisov.

AKO MÔŽE BDO POMÔCŤ?
BDO poskytuje poradenstvo o najvhodnejšej forme vstupu do Číny,
zohľadňujúc faktory ako sú vaše ciele, analýza trhu, vaše ﬁnančné
a operačné postupy a protokoly a váš postoj k rizikám.

ZAVÁDZANIE DO PRAXE

FINANCIE A ÚČTOVNÍCTVO

PREVÁDZKOVÉ OTÁZKY

KTORÉ PREKÁŽKY BUDEM MUSIEŤ PREKONAŤ, ABY SOM
ÚSPEŠNE ZAVIEDOL SVOJ PLÁN DO PRAXE?
Tento proces pozostáva z niekoľkých rôznych etáp, vrátane nájdenia
správneho partnera, pomoci pri vyjednávaní, preverovania partnerov,
získania príslušných povolení od štátnych orgánov, registrácie
spoločnosti a následnej integrácie spoločnosti.

KTORÉ FINANČNÉ A ÚČTOVNÍCKE FUNKCIE MÔŽEM RIEŠIŤ
FORMOU OUTSOURCINGU (SUBDODÁVATEĽOV)?
Túto formu budete možno chcieť použiť v prípade účtovníctva,
vypracovania ﬁremných výkazov, dodržiavania zákonov o daniach,
účtovaní a iných predpisov, výberu a zavádzania systému a školení.

AKÉ ĎALŠIE PREVÁDZKOVÉ ZÁLEŽITOSTI JE NUTNÉ RIEŠIŤ?
Je nutné riadne zabezpečiť i ďalšie záležitosti, ak chcete efektívne začať
podnikať, vrátane zriadenia kancelárie, náboru pracovných síl a ich
rozvoja, riadenia manažmentu a riadenia dodávateľskej siete.

AKO MÔŽE BDO POMÔCŤ?
Okrem podpory projektového manažmentu vám môže spoločnosť BDO
odporučiť poradcov podľa vašich potrieb, so sídlom na Slovensku alebo
v Číne, odborníkov v oblasti poradenstva, dodržiavania zákonov, alebo
zástupcov štátnych orgánov.

AKO MÔŽE BDO POMÔCŤ?
Členské spoločnosti BDO v Číne majú značné skúsenosti s poskytovaním
služieb v oblasti účtovníctva, dodržiavania zákonov a predpisov ako aj
s vypracovaním výkazov v mnohých odvetviach a oblastiach podnikania.
Poskytujú tiež služby v oblasti poradenstva a školení o systéme výkazov
spoločnosti v Číne.

AKO MÔŽE BDO POMÔCŤ?
BDO poskytuje poradenstvo o riadení manažmentu, rozvoji
zamestnancov a riadení medzinárodnej dodávateľskej siete
(napr. medzinárodné obstarávanie a outsourcing). Môžeme vám
zabezpečiť aj ďalších poskytovateľov odborných služieb, ako napríklad
agentúry pre logistiku a nábor pracovných síl.

