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Annak köszönhetően, hogy Közép-Kelet-Európa 19 országában – a Cseh Köztársaságtól kezdve egészen a legkeletebbre fekvő Kazahsztánig bezárólag – több mint 200
jogászunk dolgozik, magasan kvalifikált jogi szakemberekből álló szakértői gárdánk
képes egyedi igényekhez igazodó szolgáltatásokat nyújtani.
Az adott projektekre vonatkozó jogi tanácsadástól kezdve a folyamatos, általános jogi
tanácsadásig mindenben állunk ügyfeleink rendelkezésére több területen is.
A hagyományos ügyvédi irodai szolgáltatások teljes választéka mellett a PwC középkelet-európai jogi tanácsadási hálózata egyedi jogi tanácsadást is biztosít összetett
kereskedelmi projektek esetében, amelyeknél jogászaink sok esetben a PwC hálózatának szakértőivel – adótanácsadókkal, humánerőforrás-tanácsadókkal, pénzügyi
szakértőkkel, aktuáriusokkal, vezetési tanácsadókkal és könyvvizsgálókkal – dolgoznak együtt. Büszkék vagyunk rá, hogy olyan széleskörű szaktudásbázis áll rendelkezésünkre, amelyre mindig támaszkodni tudunk, így módunkban áll a legkülönfélébb
problémákra is gyors és kreatív megoldásokat kidolgozni. Így tudunk ügyfeleink részére az egyedi igényeknek megfelelő, célzott tanácsokat adni.

Szolgáltatásaink
Banki szolgáltatások

Vállalatstrukturálás

Foglalkoztatási jog

• Szolgáltatások hitelfelvevők és hitelezők számára közép-piaci fúziós és
felvásárlási, valamint refinanszírozási ügyletek során
• Tanácsadás hitelfelvevők és hitelezők számára vállalatstrukturálási
projektekben és csoporton belüli
finanszírozási kérdésekben
• Tanácsadás magántőke ügyletekben alacsony- és közepes-kockázatú
eszközökkel kapcsolatban
• Tanácsadás hitelfelvevők és hitelezők részére a szokásostól eltérő
finanszírozási helyzetekben

• Határokon átnyúló és helyi strukturálási projektek: A PwC adószakértőinek bevonásával segítségnyújtás
projekttervezés és -kivitelezés
során felmerülő adózási és jogi
kérdésekben
• Tanácsadás tőzsdén jegyzett társaságoknak, multinacionális vállalatoknak és nemzetközi csoportoknak
belföldi és határokon átnyúló vállalat- és üzletstrukturálási, illetve
finanszírozási projektekben
• Vállalat-racionalizálási és
cégátalakítási projektek
• Csoporton belüli határokon átnyúló
összeolvadási és egyetlen európai
entitás alapítására irányuló projektek
• Fióktelep alapítása és áthelyezése
• Tranzakció előtti és utáni átszervezések, általános vállalati átszervezések és átmeneti üzleti megállapodások

• Javadalmazási rendszerek és politikák
• Legjobb HR gyakorlatok és HR
benchmarking
• A nemzetközi munkajogi előírásoknak való megfelelés
• HR átszervezések
• Vezetői munkaviszony megszüntetése és munkaügyi jogviták
• Korlátozó megállapodások és munkacsoportok kirendelése
• Vállalkozások átruházása

Gazdasági jogviták

A PwC globális jogi
tanácsadási hálózatának
közép-kelet-európai
lefedettsége

• Tanácsadás nemzetközi peres ügyekben, nemzetközi
választottbírósági eljárásokban és
fegyelmi vitákban különféle ipari
ágazatokban
• Viták rendezése gazdasági és stratégiai megközelítéssel, többek között
alternatív vitarendezéssel
• Szoros együttműködés a PwC
szakembereivel, tanácsadás a viták
tárgyát képező kérdésekben, problémafeltáró elemzés és bizonyítékok kezelése

Gazdasági csalás és üzleti
kockázat
• Tanácsadás, támogatás és képviselet ellátása közigazgatási, versenyjogi, egyéb szabályozószervi és
bűnügyi hatósági vizsgálatokban és
bűnvádi eljárásokban
• Szabályozási és jogi tanácsadás különféle jogszabályi előírások betartásával kapcsolatban, mint pl.: az
angol korrupcióellenes törvény (UK
Bribery Act), a külföldön folytatott
korrupt üzleti gyakorlatról szóló
törvény (Foreign Corrupt Practices
Act) és a versenyjogi törvény előírásainak betartása

Folyamatos jogi megfelelőségi szolgáltatások nyújtása
társaságok számára
• Segítségnyújtás nemzetközi vállalkozásoknak jogszabályoknak való
megfelelőségi és irányítási kérdésekben, úgymint:
»» Leányvállalat irányításával kapcsolatos tanácsadás
»» Jogi entitás menedzsment
• Kiszervezési megoldások
• Kockázatfelmérés jogi személyek
részére (megfelelőségi vizsgálat és
a vállalati információk ellenőrzése,
illetve megerősítése)
• Adatbázis létrehozása

Bevándorlási jog
• Globális bevándorlási szolgáltatások multinacionális vállalatok
számára dolgozóik külföldi munkavállalásával összefüggésben
• Segítségnyújtás munkavállalási
engedélyek és vízumok beszerzésében multinacionális cégek külföldre
utazó dolgozói és hozzátartozóik
részére
• Egyedi tanácsadás a bevándorlási
előírásoknak való megfeleléssel, a
bevándorlásra vonatkozó jogszabályokkal, a bevándorlási eljárásokkal
és a legjobb bevándorlási gyakorlatokkal kapcsolatban
• Komplex megoldások biztosítása
üzleti látogatók részére a PwC globális adószakértői hálózatával való
szoros együttműködésben
• Szolgáltatásnyújtás kiemelt ügyfeleknek / nagybefektetőknek és
nagyvállalatoknak

Energiajog / Olaj- és gázipar
• Olaj- és gázipari fúziók és felvásárlások (brit és helyi szabályozás)
• Üzleti szerződések:
termelésmegosztási szerződések,
farm-out/farm-in szerződések,
közös üzemeltetési megállapodások
• Jogi átvilágítás
• Energiaszabályozás
• Megújuló energiaforrásokba való
befektetések és vonatkozó szabályozás

Szellemi alkotások/
informatika és üzlet
• Segítségnyújtás vállalkozásoknak
– induló vállalkozásoktól multinacionális vállalatokig – a szellemi alkotások életciklusának valamennyi
fázisában: a létrehozástól kezdve, a
hasznosításon és alkalmazáson át,
egészen az értékesítésig
• A PwC adó- és egyéb szakértőivel
való szoros együttműködésben
tanácsadás szellemi alkotásokhoz kapcsolódó, ellátási láncok és
működési modellek optimalizálását
célzó strukturálási és cégátalakítási
projektekben
• Szerződéssel kapcsolatos tanácsadás, szerződések kidolgozása és
letárgyalása:
»» Szellemi alkotásokkal kapcsolatos szerződések, úgymint
kutatás-fejlesztési szerződések,
együttműködési és szabadalmi
szerződések
»» Ügynöki, forgalmazási és egyéb
üzleti szerződések
»» Informatikai, kiszervezési és szolgáltatási szerződések
• Csoporton belüli transzferár-megállapodások és egyéb szerződések
• Adatkezelés, beleértve az adatvédelemmel, információszabadsággal
és adatbiztonsággal kapcsolatos
kérdéseket
• Szellemi alkotásokkal kapcsolatos
jogi vizsgálatok, átvilágítások és
kockázatfelmérések

Fúziók és felvásárlások

Adójogi peres eljárások

• Fúziókkal és felvásárlásokkal
kapcsolatos, valamint általános
vállalati tranzakciós tanácsadás
• Tanácsadás vevőknek és eladóknak
részvény- és eszközfelvásárlás, illetve -értékesítés, valamint vegyesvállalati és tőzsdei céges tranzakciók
terén
• Magántőke-tranzakciós tanácsadás
magántőke-társaságoknak és tőkealap-kezelőknek
• Jogi átvilágítás
• Értékesítés előtti tanácsadás
eladóknak és értékesítés előtti
vállalatstukturálás
• Vállalkozás indítása
• Tőkebevonás és refinanszírozás

• Tanácsadás vállalati és általános
adózással, közvetett adózással és
környezetvédelmi adókkal kapcsolatos jogvitákban
• Tárgyalások folytatása és követelések alátámasztása, ideértve alternatív vitarendezési megoldások és
mediáció alkalmazását
• Üzleti felek közötti adózási célú értékeléssel kapcsolatos polgári peres
eljárások
• Európai jogi és versenyjogi eljárások, állami szervek és az Európai
Bizottság által indított eljárások

Nyugdíjügyek
• Tanácsadás vállalati átszervezések
és tranzakciók nyugdíj-vonatkozású
kihatásaival kapcsolatban (ideértve
különösen a felmerülő pénzügyi
ráfordítások csökkentését)
• Tanácsadás ügyfeleknek átszervezés miatti nyugdíjügyekben, illetve
a nyugdíjjuttatásokat érintő változtatások végrehajtásában
• Adóhatékony vezetői nyugdíjjuttatási formák kidolgozása

Ingatlanjog
• Tanácsadás ingatlanvásárlás, -kezelés és -értékesítés, valamint ingatlanfinanszírozás terén
• Tanácsadás komplex ingatlanfejlesztési projektek vonatkozásában
• Költségcsökkentési stratégiák
kidolgozása üzemeltetők számára –
igény szerint adószakértői, ingatlanfejlesztési és vállalati pénzügyi
szakértői ajánlásokkal együtt

