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My mluvíme česky a chápeme 
odlišnosti mezi rakouským 
a českým právním prostředím. 
Našim klientům zajišťujeme 
veškerou administrativu, 
vedeme účetnictví a mzdovou 
evidenci, poskytujeme 
komplexní daňové poradenství. 

   Chystáte se podnikat v Rakousku?
Poradíme Vám při volbě způsobu 
působnosti v Rakousku, poskytneme 
součinnost při zakládání firmy včetně 
sídla. Zajistíme prvotní registrace 
a seznámíme Vás se základními 
účetními a daňovými povinnostmi na 
principu podobností a odlišností od 
české legislativy.

   Máte českou mateřskou společnost 
či zázemí v Česku?

Veškerý kontakt s Vaší společností 
může být na Vaše přání v češtině. Stejně 
tak povedeme účetnictví a mzdovou 
agendu v němčině i češtině. Zpracujeme 
reporting podle požadavků mateřské  
firmy v češtině a s respektováním 
českých principů. Denně se zabýváme 
daňovou optimalizací mezi Rakouskem 
a Českem. Mezi jinými je to problemati-
ka vysílání zaměstnanců, používání slu-
žebního automobilu, registrace českých 
firem u relevantních úřadů (včetně úřa-
du BUAK, KIAB, formuláře A1 a další).

   Máte aktivity v Česku i Rakousku 
a chcete optimalizovat daňové  
zatížení?

Nezáleží na tom, zda jste fyzickou či 
právnickou osobou. Připravíme Vám 
plán, který bude vycházet z Vašich  
potřeb a platných legislativ obou států.

Daňový poradce v Rakousku Vám nerozumí?
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Stöger & Partner Wirtschaftstreuhand- und SteuerberatungsgmbH patří do skupiny firem AUDITOR.  
Více informací o skupině naleznete na www.auditor.eu. Stöger & Partner je dále nezávislým členem sítě UHY.

www.stoeger-partner.eu

Náš tým

Více informací na  
www.stoeger-partner.eu.

Dohodněte  
si schůzku  
v jedné z našich  
kanceláří:
Oppolzergasse 6 
1010 Vídeň 
T: +43 1 342 522 11

Dominikánské nám. 4/5 
602 00 Brno 
T: +420 542 422 601

Haštalská 6 
110 00 Praha 1 
T: +420 224 800 411

Masarykovo nám. 30 
393 01 Pelhřimov  
T: +420 565 502 502

Fraňa Kráľa 35 
811 05 Bratislava  
T: +421 254  414  660

Ozvěte se nám! 

  registrovaná daňová 
poradkyně v Česku

  absolventka studia 
mezinárodního 
zdaňování  
ve Vídni

Jazyky – slovenština, 
čeština, němčina, angličtina

natalia.senkova@stoeger-partner.eu

 registrovaný daňový poradce v Rakousku
 společník a jednatel společnosti Stöger & Partner
  23 let vede poradenskou skupinu AUDITOR v Česku a na 

Slovensku
  specializace na mezinárodní, české a slovenské  

daňové právo
Jazyky – němčina, angličtina
georg.stoeger@stoeger-partner.eu

Jazyky – slovenština, čeština, němčina, 
angličtina

wien@stoeger-partner.eu

Mag. Natália Šenková, LL. M.

Mag. Georg Stöger

Tým kolegů v kanceláři Vídeň
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