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My rozprávame slovensky 
a chápeme rozdiely medzi 
rakúskym a slovenským 
právnym prostredím. Našim 
klientom zaisťujeme kompletnú 
administratívu, vedieme im 
účtovníctvo a spracovávame 
mzdovú agendu, poskytujeme 
komplexné daňové poradenstvo. 

	 		Chystáte	sa	podnikať	v	Rakúsku?
Poradíme Vám pri voľbe spôsobu 
ako najlepšie pôsobiť v Rakúsku, 
poskytneme súčinnosť pri  
zakladaní spoločnosti, vrátane sídla. 
Zaistíme Vám prvotnú registráciu 
a zoznámime Vás so základnými 
a daňovými povinnosťami na  
princípe podobností a rozdielov od 
slovenskej legislatívy.

   Máte	slovenskú	materskú	spoloč-
nosť	alebo	zázemie	na	Slovensku?

Všetky kontakty s Vašou spoločnosťou 
môžu prebiehať v slovenčine. Rovnako 
vieme viesť účtovníctvo a mzdovú agen-
du v nemčine i slovenčine. Spracujeme 
Vám reporting podľa požiadaviek ma-
terskej spoločnosti v slovenčine a s ak-
ceptovaním slovenských princípov. 
Denne sa zaoberáme daňovou optimali-
záciou medzi Rakúskom a Slovenskom. 
Okrem iného i problematikou vysielania 
zamestnancov do zahraničia, používa-
nia služobného automobilu, registrá-
ciou firiem na úradoch (vrátane úradu 
BUAK, KIAB, formulára A1 a pod.).

   Máte	aktivity	na	Slovensku	 
a	v	Rakúsku	a	chcete	optimalizovať	
daňové	zaťaženie?

Pripravíme Vám plán, ktorý bude 
vychádzať z Vašich potrieb a platnej 
legislatívy pre oba štáty.

Daňový poradca v Rakúsku Vám nerozumie?
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Stöger & Partner Wirtschaftstreuhand- und SteuerberatungsgmbH patrí do skupiny firiem AUDITOR.  
Viac informácií o skupine nájdete na www.auditor.eu. Stöger & Partner je ďalej nezávislým členom siete UHY.

www.stoeger-partner.eu

Náš tím

Viac informácií na  
www.stoeger-partner.eu.

Dohodnite  
si stretnutie  
v	jednej	z	našich	 
kancelárií:
Oppolzergasse 6 
1010 Viedeň 
T: +43 1 342 522 11

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

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

Ozvite sa nám! 

  registrovaná daňová 
poradkyňa v Česku

  absolventka štúdia 
medzinárodného 
zdaňovania  
vo Viedni

Jazyky	– slovenčina, 
čeština, nemčina, angličtina

natalia.senkova@stoeger-partner.eu

 registrovaný daňový poradca v Rakúsku
 spoločník a konateľ spoločnosti Stöger & Partner
  23 rokov vedie poradenskú skupinu AUDITOR na 

Slovensku a v Česku
  špecializácia na medzinárodné, slovenské a české daňové 

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

Jazyky	– slovenčina, čeština, němčina, 
angličtina

wien@stoeger-partner.eu

Mag.	Natália	Šenková,	LL.	M.

Mag.	Georg	Stöger

Tím	kolegov	v	kancelárii	Viedeň
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