
UkrainianDesk
Наша Команда підтримки українських клієнтів за кордоном стає основним контактом для українських підприємців, які

прагнуть розширити свій бізнес за межі України. У той час як наш український офіс продовжує консультувати клієнтів

щодо ведення бізнесу в Україні, члени Команди допомагають тим українським підприємцям, які планують розвивати свою

діяльність за кордоном.

Ми виступаємо містком між українськими клієнтами та нашими експертами з країн ЄС у Центральній та Східній Європі, які

надають комплексні послуги у галузі корпоративного, комерційного, податкового, трудового, імміграційного права та

права інтелектуальної власності, а також забезпечують індивідуальними рішеннями практично в будь-якій галузі права

відповідно до очікувань клієнтів.

Наші переваги:

• Ми надаємо послуги українською, а також іншими мовами, задля комфорту наших клієнтів.

• Ми маємо глибоке розуміння бізнес-культури в Україні та ЄС.

• Ми маємо 6 власних офісів у ЄС та широку базу ділових контактів у понад 90 юрисдикціях у всьому світі.

Окрім допомоги українському бізнесу у відкритті юридичної присутності за кордоном, Ukrainian Desk також у разі

необхідності допомагає міжнародним клієнтам з переміщенням їх персоналу та виробництва за кордон. Це комплексна

робота, яка охоплює:

• Вирішення питань за українським правом: ми зосереджуємося на питаннях корпоративного права (наприклад, ліквідації 

компаній), трудового права та обмеженнях щодо перетину кордону з огляду на військовий час, а також оподаткуванні та 

договірних питаннях;

• Вирішення питань за правом ЄС: Ukrainian Desk працює з нашими офісами в країнах ЄС для вирішення усіх питань 

корпоративного права (таких як заснування компанії), трудового права, питань оподаткування та імміграції, а також будь-

яких договірних питань.

Таким чином, клієнт отримує єдину точку надання юридичних послуг, яка забезпечує безпроблемну релокацію чи

розширення усього чи частини його бізнесу із України до країн ЄС.
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