Advokátska kancelária
Daňovo-poradenská kancelária

integrovaný právny a daňový prístup
k riešeniu otázok
skúsení poradcovia so špecifickými
odvetvovými znalosťami
prax z medzinárodného prostredia

www.avenias.com

Daňové poradenstvo
Obráťte sa na nás, ak potrebujete odbornú pomoc
daňových poradcov najmä v nasledovných oblastiach:
daňová kontrola, daňové spory,
daňová uznateľnosť výdavkov,
transferové oceňovanie,
previerky zmlúv z daňového pohľadu,
daňové priznania,
podnikové kombinácie, transakcie, M&A,
DPH,
zrážková daň,
vysielanie zamestnancov,
daňová optimalizácia,
daňové registrácie,
daň z nehnuteľností,
miestne dane,
clá,
tax due diligence.

Odvetvia
Konzultanti AVENIAS kombinujú skúsenosti
a odborné znalosti z poskytovania poradenských
služieb najmä v nasledovných odvetviach:
bankovníctvo a finančné služby,
poisťovníctvo a správa aktív,
farmaceutický priemysel a zdravotníctvo,
nehnuteľnosti a stavebníctvo,
energetika a životné prostredie,
automobilový / strojársky priemysel, výroba,
veľkoobchod, maloobchod a FMCG,
profesionálne služby,
médiá.

Právne služby
Radi vám poradíme alebo vás zastúpime najmä
v tejto právnej agende:
daňové (súdne) spory,
ochrana osobných údajov (GDPR),
podnikové kombinácie, transakcie, M&A,
právo obchodných spoločností,
právo nehnuteľností,
pracovné právo a pobyt cudzincov,
farmaceutické právo,
legal due diligence.

Služby oprávnenej osoby
pre partnerov verejného sektora
Pre partnerov verejného sektora zabezpečujeme
plnenie úloh oprávnenej osoby vrátane zápisu do
Registra partnerov verejného sektora a identifikácie
konečného užívateľa výhod.
AVENIAS je poradenská skupina zameraná na
poskytovanie poradenských služieb v oblasti daní
a práva.
Daňoví poradcovia a právnici AVENIAS pomáhajú
klientom pri riešení rôznych situácií, s ktorými
sa stretávajú vo svojom podnikaní ako aj v iných
oblastiach života.
Skúsenosti členov tímu AVENIAS zahŕňajú
dlhoročné pôsobenie v medzinárodnom
konzultačnom prostredí a prácu na interných
pozíciách v slovenských spoločnostiach.
Meno AVENIAS vyjadruje naše princípy:
AVE znamená v latinčine pozdrav. Pozdrav
symbolizuje osobný prístup.
AVENIR znamená budúcnosť vo francúzštine
(AVENIR – à venir „čo má prísť“). To vystihuje našu
snahu myslieť dopredu v prospech klientov.
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Sme členmi* profesijných organizácií
Slovenská advokátska komora
Slovenská komora daňových poradcov
Corporate Tax Alliance
*príslušné spoločnosti skupiny AVENIAS

https://www.avenias.com/pravne-informacie/

