
Informace pro klienty č. 1 Rakousko
Červen 2017

www.stoeger-partner.eu
Unabhängiges Mitglied von UHY International, Netzwerk von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften

VÍDEŇ  ▪  HORN  ▪  PRAHA  ▪  PELHŘIMOV  ▪  BRNO  ▪  BRATISLAVA

  
V polovině letošního roku se na Vás opět obracím 
s informacemi o novinkách. 

Hospodářství vzkvétá v Rakousku i za hranicemi, 
vidíme to u většiny našich klientů i v naší kanceláři. 
Uklidnila se situace kolem zavedení registračních 
pokladen, na které si lidé již zvykli. 

Problémy však přetrvávají v oblasti zákona 
o mzdovém a sociálním dumpingu. 
GPLA - společné kontroly všech odvodů 
ze mzdy -  často ústí v naprosto zbytečná udání 
plynoucí ze špatné interpretace. Zvláště v oblasti 
přeshraničního vysílání pracovníků jsou tyto 
předpisy často nesmyslně striktní, probíhá např. více 
soudních řízení ve věci minimální mzdy pro řidiče 
nákladních vozidel.

Také bychom Vás chtěli informovat o novinkách 
v naší kanceláři v Hornu: Paní Birgit Dundler 
a pan Alexander Trombitas koncem června 
opustí naši kancelář a osamostatní se. Je to pro 
nás samozřejmě ztráta a já nemohu než jim 
poděkovat za dlouholetou spolupráci a popřát 
jim všechno dobré v pracovním i osobním životě.

Pro mzdové účetnictví Vám bude i nadále 
k dispozici paní Astrid Braun a paní Hilde Waschl, 
agendu po paní Birigit Dundler převezme 
paní Braun.

Pro daňové oddělení jsme v jednání 
s několika daňovými poradci, to však ještě 
nějaký čas potrvá. Do té doby se s daňovými 
otázkami můžete obracet přímo na mě. 
Pan Mag. Rodlauer Vám bude samozřejmě 
také jako doposud v otázkách daňového
poradenství k dispozici.

Verschärfung Lohn- und SozialdumpinggesetzNovinky  v naší  kanceláři



Závěrky kapitálových společností 
musí být zapsány v obchodním 
rejstříku do 30. září. Tři 
z našich bilančních účetních 
čerpají rodičovskou dovolenou. 
Všechny však pracují z domova 
a jsou připraveny vynaložit 
takové úsilí, jaké bude třeba 
k včasnému uzavření účetnictví. 

Žádáme Vás, o včasné dodání 
všech dokladů kapitálových 
společností, abychom tak mohli 
předejít zbytečnému časovému 
tlaku před koncem září.

Počátkem podzimu Vám budu 
moci představit dva nové 
spolupracovníky, do té doby Vám 
přeji krásné a klidné léto. 

Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství. Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých 
relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme rozpovědnost.

Stöger & Partner 
v Rakousku

Stöger & Partner  je daňově 
poradenskou  společností 
s mezinárodním zaměřením. 
Již více než 50 let nabízí 
služby v oblasti daňového 
poradenství, mzdového účet-
nictví a personální agendy, 
vedení finančního účetnict-
ví a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím přidružených 
kanceláří v Česku a na Slovensku 
(zde pod jménem AUDITOR) 
poskytuje kompletní poradenství 
v zemích střední Evropy. Pro řešení 
globálních poradenských aspektů 
je Stöger & Partner nezávislým 
členem v celosvětové síti 
UHY International, která sdružuje 
účetní a poradenské společnosti 
ve více než 80 zemích.
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Již více než 50 let v Rakousku

 ▪ Podnikové poradenství
 ▪ Due Diligence
 ▪ Poradenství na úrovni  

 firemních koncernů
 ▪ Poradenství v oblasti       

 převodních cen

 ▪ Daňové poradenství
 ▪ Finanční účetnictví
 ▪ Personalní a  mzdová   

 agenda
 ▪ Zastupování a podpora při       

 finančních kontrolách


