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Czy Państwa ﬁrma z siedzibą w Europie
Środkowo-Wschodniej chce zainwestować, rozwijać się
lub wejść na giełdę w Chinach lub w Hongkongu?

Nasz zespół pomoże Państwu rozwiązywać złożone
i różnorodne problemy, jakie się z tym wiążą
• Różnorodność gospodarcza i językowa
W Chinach kontynentalnych występuje 7 głównych
grup dialektów; w Hongkongu używany jest język
kantoński i angielski

Polska

• Wybór odpowiedniej formy prawnej i konsekwencje
podatkowe

Chiny

• 22 prowincje tworzące 5 regionów autonomicznych,
4 miasta wydzielone i 2 specjalne regiony administracyjne

Dlaczego warto założyć ﬁrmę w Chinach
lub Hongkongu? Przegląd gospodarczy za 2015 r.
opublikowany przez PwC CN

Dlaczego warto współpracować z China
Business Group (CBG) w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej?

• PKB osiągnęło 67,7 bln CNY (10,17 bln USD), co oznacza
wzrost o 6,9% w stosunku do poprzedniego roku
(najwyższy wśród głównych gospodarek świata)

• Jeden kontakt w sprawach wszystkich Państwa
inwestycji w Chinach

• Powstało ponad 13 mln nowych miejsc pracy w miastach,
podczas gdy stopa zatrudnienia pozostawała na stabilnym
poziomie
• Udział krajowej konsumpcji w PKB osiągnął nienotowany
wcześniej poziom 66,4%
• Osobisty dochód rozporządzalny na jednego mieszkańca
wzrósł realnie o 7,4%, czyli tempo jego wzrostu
przewyższało tempo wzrostu gospodarczego
• Wykorzystanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
wynosiło 126,3 mld USD, co oznacza wzrost o 5,6%
i trzecie miejsce pod względem napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych na świecie

• Koordynacją i świadczeniem usług dla Państwa zajmują
się konsultanci posługujący się językiem chińskim
• Doświadczeni konsultanci, którzy rozumieją chińską
kulturę biznesu i mają doświadczenie we współpracy
z klientami z Chin i innych krajów Azji
• Dostęp do możliwości biznesowych w rozwijającej
się gospodarce Chin
• Łączymy kompetencje międzykulturowe z głęboką
znajomością lokalnych rynków i przepisów. Jesteśmy
częścią światowej sieci PwC, w której pracuje ponad
180 000 osób posiadających wiedzę i doświadczenie
we wszystkich dziedzinach biznesu

Usługi
Jak można wejść na chiński rynek?
a. Sprzedaż do Chin
b. Joint Venture z chińskim podmiotem
c.

Założenie spółki w Chinach

d. Nabycie chińskiej spółki
e. Dostęp do chińskiej technologii

Obszary, w których
możemy pomóc

Usługi prawne
• Rejestracja ﬁrm, procedury, reprezentacja
• Usługi prawne adresowane do organów spółek
(Zarządów i Rad Nadzorczych)
• Zakładanie nowych podmiotów (dopasowanych
do potrzeb Państwa działalności)
• Usługi prawne dla przedsiębiorstw na wszystkich
etapach działalności
• Występowanie o pozwolenia na pracę i pobyt

Usługi podatkowe
• Weryﬁkacja istniejących struktur biznesowych
i pomoc w organizacji działalności w zakresie
sprzedaży i marketingu z punktu widzenia podatków
• Cła i inne aspekty handlu międzynarodowego
• Transgraniczne dostawy towarów
• Opracowanie i wdrożenie struktur transakcji
między podmiotami powiązanymi
• Nakłady kapitałowe z perspektywy
wszechstronnej analizy pdop i VAT
• Przeglądy cen transferowych

Usługi ﬁnansowe
• Outsourcing obsługi płac i kadr
• Sprawozdawczość ﬁnansowa i księgowość
• Audyt i audyt wewnętrzny
• Usługi nadzorcze
• Wykrywanie nadużyć ﬁnansowo-księgowych
• Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej
• Ryzyko ﬁnansowe

Struktura przedsiębiorstwa
• Badanie wykonalności projektów inwestycyjnych
• Zachęty do działalności badawczo-rozwojowej
• Zarządzanie innowacjami
• Inwestycje zagraniczne, zakupy i inwestycje
w infrastrukturę
• Zarządzanie zmianą
• Doradztwo w zakresie kadr
• Odpowiedzialność społeczna biznesu
• Zarządzanie ryzykiem

Fuzje i przejęcia
• Reorganizacja przedsiębiorstw
• Usługi due diligence
• Przygotowywanie i negocjowanie umów
kupna udziałów
• Identyﬁkacja potencjalnych przedmiotów transakcji

Tworzymy wartość, której poszukują nasi klienci!
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