GYORS
7-8 nap átlagosan,
24-48 óra alatt gyorsítva (+400 USD)

ALACSONY KÖLTSÉGEK
1500-2000 USD alapítás.
1250 USD éves fenntartás.
400 USD, ha "nullás" a cég.

TISZTESSÉGES
Kettős adózás-elkerülés.
Hivatalos bankszámla nyitható

PROFIT-BARÁT
16,5% nyereségadó, ami 0%, amennyiben csak Hong Kongon kívülről van jövedelme a cégnek.

IDEÁLIS
Tanácsadás.
IT fejlesztések, szolgáltatások.
Hálózatos cégek.
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Nemzetközi üzletek.
Ingatlan tulajdonok.
Webshop, Internetes értékesítés

EGYSZERŰ
Adatlap kitöltése.
Útlevél másolat.
Díjak átutalása.
Dokumentumok aláírása.
Igény esetén bankszámla nyitása.

Alapítás: lépések
1. Alapítás előtt
- Megadni 3 kívánt cégnevet, amit ellenőrzünk, hogy szabad-e.
- A megrendelő lapon szükséges adatok kitöltése és a lap visszaküldése.
- útlevél másolat, lakcím kártya másolat, közüzemi-, bank- vagy telefonszámla
másolata (cím miatt)
- Adatokat ellenőrizzük, megrendelő elutalja a rendelés tartalma alapján
kiszámolt díjat.
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2. Alapítás
- Leadjuk az anyagokat a hivatalnak, feldolgozzák.
- Az alapítás elkészültekor küldünk e-mailt.
- Elküldünk aláírandó dokumentumokat, ezt megrendelő visszaküldi aláírva.

3. Bankszámla nyitása igény esetén
A megfelelő iratokkal (hitelesített) négy lehetőség van:
a) bankszámla nyitása Hong Kongban, személyesen, 1 nap, segítünk egyeztetni
(HSBC Bank, OCBC Bank, a tulajdonos/igazgató angolul kell tudjon)
b) bankszámla nyitása egyes EU országokban, személyesen
(CIM Banque Svájc, Baltikum Bank Lettország, Raiffeisen Bank Magyarország)
c) bankszámla nélkül (amíg nem tud kiutazni megnyitni a számlát).

4. Alapítás után
- Fenntartási költségek átutalása évfordulón.
- Szükség esetén könyvelés elkészítése, vagy "nullás" bevallás leadása évente.
- Éves Taggyűlési Jegyzőkönyv és megújítási dokumentumok leadása.
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ÁRAK
ALAPÍTÁS
egyszeri (gyorsítva)

BANKSZÁMLA
egyszeri (gyorsítva)

alapítás - 629 USD (829 USD)
helyi céges cím - ingyen
HK titkár (kötelező) - 225 USD
SCR képviselő (kötelező) - 45 USD
éves bevallás (1. év előre) - 105 USD
ügyintézés - 300 USD (500 USD)
kinti banki utalási ktg. - 25 USD
itthoni banki ktg. kb. - 18 USD

Iratok:
HK helyi bankhoz, utazás kell 125 USD (225 USD)
400 USD (HSBC költség)

eddig: 1347 USD
opciók:
1000 feletti részvény - 200 USD
5 feletti tulajdonos - 200 USD
üzleti postázással - évi 700 USD
helyi nominee igazgató - évi 1600 USD
második kinti igazgató - évi 600 USD

külföldi (EU) bankhoz, közjegyzői 700 USD + 95 USD postázás
Külföldi bank, közjegyzői, utazás nélkül 1600 USD + 95 USD postázás
FENNTARTÁS
évente
megújítás - 1250 USD
0-s bevallás - 400 USD
éves könyvelés (ha kell) 1700 USD (100 szla-ig)
3000 USD (500 szla-ig)

HK adózási szabályok: https://www.gov.hk/en/residents/taxes/etax/services/tax_computation.htm
HK-EU kettős adózási megállapodás: https://www.ird.gov.hk/eng/tax/dta_inc.htm
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