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HÍRLEVÉL
Tisztelt Partnerünk!
Engedje meg, hogy a BloChamps Capital Kft. ezúton kívánjon Önnek üzleti sikerekben és
eredményekben gazdag 2007-es esztendőt!
Társaságunk a 2007-es üzleti évben is az alapításakor megfogalmazott alapelveket, üzleti
ars poeticát megtartva igyekszik a magas szintű, szakmailag megalapozott bizalmi partnerségen
alapuló ügyfélkiszolgálást megtartani a Megbízóinkkal való együttműködésekben.
Örömmel tájékoztathatjuk Partnereinket, hogy a BloChamps Capital Kft. menedzsmentje
elvégezte a 2006-os üzleti év szakmai értékelését és elkészítette a Társaság 2007. évi stratégiai
tervét. A Tulajdonosok által kijelölt üzleti, stratégiai irányvonal alapján, Társaságunk az
üzletviteli tanácsadói szolgáltatásokon belül 2007-ben is a jelenlegi üzleti struktúrát követve
kíván továbbfejlődni, amely szerkezetben a továbbiakban is három alappillér határozza meg a
Társaság működését:
A. Devizapiaci üzletviteli tanácsadói szolgáltatások.
B. Vállalati, corporate finance feladatok; üzleti, stratégiai tervekre vonatkozó eseti
megbízások teljesítése kis-és középvállalkozások részére.
C. Privátbanki üzletágakhoz, szektorhoz kapcsolódó üzletviteli tanácsadói szolgáltatások.
A Társaság az elkövetkezendő években is kiemelt célnak tekinti a meglévő Partnerekkel
ápolt üzleti kapcsolatok elmélyítését és a Megbízók minél magasabb szakmai színvonalon történő
kiszolgálását.
Dinamikusan fejlődő Társaságunk tudatosan törekszik arra, hogy évről évre maximálisan
eleget tegyen Partnerei szakmai felkéréseinek, megbízásainak. A munkaerő állomány bővítését az
utóbbi évek prosperitása és a következő évek céljai elengedhetetlenné tették, ennek megfelelően a
BloChamps Capital Kft. a jelenleg alkalmazott 6 fős munkaerő állományát további két fő,
szakirányú képesítéssel rendelkező szakemberrel kívánja bővíteni a 2007. év első negyedében.
Hagyományosan az üzleti év vége és az új év első hetei Megbízóink számára a szakmai,
stratégiai tervezés jegyében telnek, melyhez kapcsolódva engedje meg, hogy Társaságunk a
figyelmébe ajánlja „Cégalapítás és adózás Magyarországon és egyes külföldi államokban”
címmel, 2006. őszén elkészített Tanulmányát. A Tanulmányban a BloChamps Capital Kft. közel
150 oldalon keresztül vizsgálja a magyar befektetők számára potenciálisan szóba jöhető több mint
15 országot, off-shore helyszínt, áttekintve a hazai és a nemzetközi befektetési környezetet, az

1011 BUDAPEST, HUNYADI J. UTCA 13. TEL.: 1-489-0190; 1-489-0191; FAX: 1-489-0192
POSTACÍM: 1244 BUDAPEST, PF.: 858. E-MAIL: BLOCHAMPS@BLOCHAMPS.HU, WWW.BLOCHAMPS.HU

B LO C HAMPS C AP ITAL P ÉNZÜGY I T AN ÁCSADÓ K F T .

egyes európai államok cégalapításra vonatkozó leglényegesebb előírásait és az adórendszerek főbb
elemeit.
A megalapozott üzleti stratégia kialakítása során elengedhetetlen nem csak a hazai, hanem a
nemzetközi befektetési környezet áttekintése, melynek részét képezi a külföldi cégalapítás és
adózási környezet vizsgálata is. A Tanulmányt a Társaság a 2006-os üzleti évben számos Partnere
számára értékesítette, hasznos segítséget és iránymutatást adva ezzel Megbízóink számára a fenti
kérdésekben való eligazodáshoz. Természetesen Megbízóink eltérő igényrendszere alapján, más és
más konklúzió vonható le az adókörnyezet optimalizálásával kapcsolatban.
Az alábbi táblázat a kelet-európai országokban 2006. decemberében érvényben lévő
társasági nyereségadó és személyi jövedelemadó mértékét mutatja. A táblázatból kitűnik, hogy az
egyes országokban jellemző adóterhek mértékei tekintetében, sem nemzetközi szinten, sem a régiós
felmérések alapján Magyarország nem állítható első helyre.
FŐBB ADÓTERHEK A KELET-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN
2006. DECEMBER VÉGÉN
TÁRSASÁGI

SZEMÉLYI

NYERESÉGADÓ

JÖVEDELEMADÓ
FELSŐ KULCSA (%)

(%)
15
24
20
19
16*
16
10
19
25

BULGÁRIA
CSEHORSZÁG
HORVÁTORSZÁG
LENGYELORSZÁG
MAGYARORSZÁG
ROMÁNIA
SZERBIA
SZLOVÁKIA
UKRAJNA

24
32
45
40
36*
16
14
19
13/26**

*PLUSZ 4 SZÁZALÉKOS SZOLIDARITÁSI ADÓ
** BELFÖLDI/KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA
Forrás: PricewaterhouseCoopers

Reméljük, hogy naprakész pénzügyi információinkkal, szakértelmünkkel, devizapiaci,
üzletviteli tanácsainkkal az idei évben is Ügyfeleink rendelkezésére állhatunk.

Üdvözlettel

BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft.
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