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Валенсія, Іспанія
15 травня 2016 р
ПРОПОЗИЦІЯ СПІВПРАЦІ.
ПРОФЕСІЙНО, НАДІЙНО І КОНФІДЕНЦІЙНО!!!
15 РОКІВ ДОСВІДУ ГАРАНТУЮТЬ.
ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Надсилаємо вам пропозицію співпраці від «Іспано-Української Торгової
Палати для розвитку».
Іспано-Українська Торгова Палата є офіційною юридичною іспанською
структурою, зареєстрованою в Іспанії, неурядовою організацією, працює згідно з
іспанським законодавством і ставить за мету розвиток економічних відносин та
сприяння торгівлі й інвестиціям між Україною та Іспанією.
Основне завдання ІУТП (CCIU) – працювати на ринках України та Іспанії,
співпрацювати з партнерами з інших країн, бути їхніми лобістами у взаєминах із
бізнесом та урядами, центральними та регіональними. (Більше інформації-на сайті
ІУТП, який знаходиться в стані модернізації).
Пропонуємо професійні юридичні консультації, допомогу у відкритті
підприємств, філій та представництв на території Іспанії та України, допомогу в
отриманні сертифікатів та свідоцтв, а також послуги щодо розміщення рекламних
матеріалів фірм у виданнях Палати, які розповсюджують серед іспанських та
українських фірм, органів державної влади та місцевого самоврядування.(Перелік
послуг надано нижче).
Засновники Палати мають п»ятнадцятирічний досвід в організації українськоіспанських заходів. З нашою допомогою відбувалися зустрічі Торгово-промислових
палат України та Іспанії, зустрічі з регіональними палатами Іспанії та України-чи це

були делегації уряду України, ТПП, державних та приватних структур, так і організація
приватних зустрічей підприємців чи фізичних осіб…
Ми беремо участь у багатьох торгово-виставкових заходах в Іспанії та Україні, де
представляємо одночасно обидві держави. Організували багато господарчих місій,
учасники яких змогли успішно знайти контакти для співпраці.
Маємо значний досвід проведення семінарів та курсів на тему чинного в Україні
законодавства у сфері податків, мита, банківської та інвестиційної діяльності, вільних
економічних зон, зовнішньої торгівлі тощо. З допомогою українських та іспанських
партнерів, які мають професійний практичний досвід роботи з Україною, можемо
надати всі без винятку юридичні та бухгалтерські послуги., захистити Вас та Ваші
фірми в суді.

Наші методи роботи-індивідуальний підхід, професійність і
повна конфіденційність.
До кожного клієнта свій особистий підхід і повага. Ми цінимо
Вас і наш авторитет, зароблений роками праці.

Принагідно повідомляємо, що 13-15 жовтня 2016
року у Валенсії відбудеться іспано-український
бізнес-форум, де Ви зможете знайти своїх партнерів
для бзнесу. По питаннях участі прохання писати на
електронну пошту та надсилати Ваші пропозиції..
З питаннями просимо звертатися за адресою:
“Camara de Comercio Española-Ucraniana” (Іспано-Українська Торгова Палата)
Адреса: c/ Ingeniero Vicente Picho – 5, bajo 2a izquierda, 46020 Valencia, España.
Tel.: 963 89 08 67, Móv. 670 720 149.
Е-mail: ukrspainpalata@gmail.com, ukraina2004@rambler.ru.
Представництво Іспано-Української Торгової Палати в Україні:
+38 067 65 65 792, 0639212688

Зі щирими побажаннями здоров’я, добра, миру і злагоди вам, вашим родинам і
колективам та зі сподіванням на довгу й плідну співпрацю на благо Вам і Вашим
родинам,
президент “Іспано-Української Торгової Палати для розвитку”,
офіційний представник ТПП України в Іспанії,
президент Асоціації українців Іспанії “Україна”
Михайло Петруняк

P.S…………………..

Переконання самих іспанців:
«Якщо Бог створив рай на землі, то він знаходиться в
Валенсії»…

КУПІВЛЯ КВАРТИРИ В ІСПАНІЇ ВІД 30 ТИСЯЧ ЄВРО…
ВІДКРИТТЯ БІЗНЕСУ ВІД 5000 ЄВРО…
Реальність…

Наші послуги:
Ми допоможемо Вам абсолютно вільно розпочати своє життя в Іспанії, придбати
нерухомість, відкрити свій бізнес, отримати візи, відпочивати, працювати чи
навчати своїх дітей в цій країні, отримати всі дозвільні документи і сертифікати.
Ми працюємо з кращими із кращих спеціалістів в Іспанії по захисту Ваших прав і
прав Вашої родини, Вашої приватної власності, Вашого бізнесу.
Ми відкриємо для Вас підприємства всіх видів власності «під ключ».

Практично всі послуги ми можемо зробити і без Вашої
присутності-як в Україні, так і в Іспанії.
1. Банки:
1.1 підготовка документів для відкриття рахунку в банку Іспанії. Відкриття рахунку.
1.2 підготовка документів для отримання кредиту в банку Іспанії
1.3 підготовка документів для розблокування рахунків в банку Іспанії
1.4 допомогу в безготівковому переказі грошей з України
1.5 допомогу в підготовці документів, що підтверджують законність походження
грошей
1.6 допомогу в підготовці документів про відсутність заборгованості перед банками
2. Податкова:
2.1 допомогу в підготовці документів, що підтверджують сплату всіх податків і зборів
2.2 допомогу у вирішенні нестандартних і непередбачених ситуацій
3. Митниця:
3.1 підготовка документів для вивозу готівки з України та отримання декларації на
ввезення готівки в Іспанію
4. Додаткові консультації:
4.1 в українському законодавстві
4.2 в іспанському законодавстві
4.3 в банківському законодавстві
4.4 в податковому законодавстві
4.5 в митному законодавстві
4.6 допомогу у вирішенні нестандартних і непередбачених ситуацій
5. Консульство Іспанії в Україні:
5.1 отримання коду NIE
5.2 консульські довіреності
5.3 апостиль
5.4 легалізація документів
5.5 отримання робочої візи (віза D)
5.6 отримання Виду на Проживання в Іспанії (резиденція без права на роботу) за
договором купівлі - продажу нерухомості (на будь-яку суму) або оренди житла в
Іспанії

Всі додаткові наші послуги в Іспанії оплачують клієнти!
Для наших партнерів у нас розроблена гнучка бонусна програма комісійної
винагороди!
Наша основна ціль - підготувати Вам клієнта і мінімізувати Ваш робочий час!

Наши услуги:
1.

Банки:

1.1 подготовка документов для открытия счёта в банке Испании. Открытие счета.
1.2 подготовка документов для получения кредита в банке Испании
1.3 подготовка документов для разблокировки счётов в банке Испании
1.4 помощь в безналичном переводе денег из Украины
1.5 помощь в подготовке документов, подтверждающих законность происхождения
денег
1.6 помощь в подготовке документов об отсутствии задолженности перед банками
2.

Налоговая:

2.1 помощь в подготовке документов, подтверждающих уплату всех налогов и сборов
2.2 помощь в решении нестандартных и непредвиденных ситуаций
3.

Таможня:

3.1 подготовка документов для вывоза наличных денег из Украины и получение
декларации на ввоз наличных денег в Испанию
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Дополнительные консультации:
в украинском законодательстве
в испанском законодательстве
в банковском законодательстве
в налоговом законодательстве
в таможенном законодательстве
помощь в решении нестандартных и непредвиденных ситуаций

5. Консульство Испании в Украине:
5.1
5.2
5.3
5.4

получение кода NIE
консульские доверенности
апостиль
легализация документов

5.5 получение рабочей визы (виза D)
5.6 получения Вида на Жительство в Испании (резиденция без права на работу) по
договору купли – продажи недвижимости (на любую сумму) или аренды жилья в
Испании
Все дополнительные наши услуги в Испании оплачивают клиенты!
Для наших партнеров у нас разработана гибкая бонусная программа комиссионного
вознаграждения!
Наша основная задача – подготовить Вам клиента и минимизировать Ваше рабочее
время!

