Niezwykle Przyjazne Prawo Do Prowadzenia
Działalności Gospodarczej



Nevada współpracuje miedzy innymi z Agencją

adzenia działalności gospodarczej:

Rozwoju Nevady Północnej, Agencją Rozwoju

brak wymogu posiadania minimalnego
handlowego,



anonimowość wspólników,



ograniczoną odpowiedzialność zarządu spółki za
decyzje podjęte w imieniu spółki,
bardzo dużą elastyczność dotycząca wewnętrznej
struktury spółek handlowych,



Polish American Chamber of Commerce of

niezwykle przyjazne prawo do prow-

kapitału zakładowego dla spółek prawa



Jak możemy pomóc?

“employment at will” czyli możliwość zatrudnienia czy

Gospodarczego Newady Zachodniej oraz Biurem

MOŻLIWOŚCI
INWESTYCYJNE
W NEWADZIE

do Spraw Rozwoju Ekonomicznego Gubernatora
Newady.

Mamy

możliwość

pośrednictwa

w

nawiązywaniu współpracy pomiędzy polskimi
przedsiębiorcami a wyżej wymienionymi agencjami
oraz innymi podmiotami stanowymi.
Współpracujemy również z polsko-amerykańskimi
izbami gospodarczymi w Chicago, Seattle i Miami, oraz
wydziałami

do

spraw

wymiany

gospodarczej

przy

Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie oraz konsulatami
generalnymi w Nowym Jorku i Los Angeles.

zwolnienia pracowników w każdym momencie, w
zależności od potrzeb biznesowych,



brak jakichkolwiek wymogów dotyczących obywatelstwa czy prawa pobytu dla właścicieli spółki,






lokalnymi,

wysoko

wykwalifikowanymi

specjalistami.

Udzielamy pomocy przy organizacji tragów, ekspozycji, i
konferencji. Organizujemy również spotkania kontaktowe,

ochrona majątku spółki przed roszczeniami wierzycieli

szkolenia a także wiele innych spotkań czy wydarzeń

wspólników,

pomocnych w rozwoju biznesu w Newadzie.

ochrona majątku wspólników przed wierzycielami
spółki,



Ponadto, łączymy polskich przedsiębiorców z

Największe amerykańskie firmy takie jak Apple, Microsoft,
Amazon.com, Boeing, Cisco, General Electric, i od niedawna Tesla,

bardzo rozwinięte i efektywne prawo własności intel-

mają już tutaj swoje siedziby lub oddziały, nie ze względu na

ektualnej,

światowej sławy życie nocne Las Vegas, ale właśnie ze względu na

wyspecjalizowane sądy gospodarcze.

wymierne korzyści ekonomiczne jakie ten stan oferuje.

6787 W. Tropicana Avenue Suite 102
Las Vegas, Nevada 89103
Telephone: 702.289.9253
FAX: 702.364.9915
E-mail: info@paccnv.com
Website: www.paccnv.com

Jeżeli myślisz o ekspansji
na rynek zachodnioamerykański, ale nie wiesz
od czego zacząć, zadzwoń
do Nas!

Polish American Chamber of
Commerce of Nevada

Otwórz swój biznes w Newadzie!
Od czasu transformacji ustrojowej, tysiące

pomija miejsce, które jest jeszcze mało znane, trochę



bliskie sąsiedztwo Kalifornii, która wpływa na niskie

egzotyczne i kojarzące się głównie z kasynami w Las Vegas,

koszty magazynowe oraz transportu, oraz zapewnia

westernami i testami atomowymi. Miejsce, które dociera do

dostęp do największego w Stanach rynku zbytu,

małych i średnich polskich przedsiębiorstw konkuruje

świadomości Polaków głównie za sprawą filmów o mafii lub



niezwykle konkurencyjne koszty transportu lotniczego,

poza granicami kraju. W poszukiwaniu nowych rynków

o przybyszach z innego świata. To miejsce, które także dla

polscy przedsiębiorcy najczęściej skupiają swoją uwagę na



zaawansowaną produkcję przemysłową,

wielu odważnych przedsiębiorców oferuje najlepsze

krajach znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie

możliwości rozwoju w Stanach Zjednoczonych to Stan



markę rozpoznawalną na całym świecie,

jak państwa Unii Europejskiej czy kraje byłego Bloku

Newada.

Wschodniego.

Dlaczego Warto Zainwestować ?
Newada jest

Jednak, bardzo często kraje europejskie nie
oferują wystarczająco dużo możliwości rozwoju dla

Stanów

Zjednoczonych,

siódmej

gospodarki

W

wejście na największy, najbardziej dojrzały, najbardziej

Kalifornii,

rynek amerykański.
Tradycyjnie, z uwagi na naszą naturalną

w

świata

bezpośrednim
pod

względem

sąsiedztwie
produktu

krajowego brutto, Kalifornii.

polskich firm i coraz częściej przedsiębiorcy rozważają

wymagający, lecz również oferujący największe możliwości

położona w zachodniej części

odróżnieniu
Newada

od

oferuje

niezwykle konkurencyjne warunki

Korzyści Podatkowe:


brak podatku dochodowego od osób fizycznych,



brak podatku dochodowego od osób prawnych,



brak podatku globalnego (unitarnego),



brak podatku franczyzowego,

rozwoju oraz jedne z najniższych
kosztów działalności gospodarczej
w całych Stanach Zjednoczonych,

skłonność do socjalizacji z rodakami i poszukiwaniu

między innymi dzięki temu stan ten, co roku przyciąga coraz

przetartych szlaków, głównymi miejscami, gdzie polscy

więcej inwestorów zarówno ze Stanów Zjednoczonych jak i z

przedsiębiorcy zaczynają swoją działalność w Ameryce, są

zagranicy.

Zachęty Biznesowe:

największe skupiska Polonii w takich stanach jak Illinois,

Newada Oferuje



zwolnienia podatkowe, dodatki inwestycyjne,



ogromne zasoby nieruchomości komercyjnych,



dodatki szkoleniowe dla pracowników,



konkurencyjne koszty usług komunalnych związanych z



fundusze celowe dla rozwoju biznesu,

New Jersey czy Nowy Jork. Przez tą naturalną, jednak nie
zawsze racjonalną skłonność, wielu przedsiębiorców

działalnością gospodarczą,



bardzo niskie koszty uruchomienia działalności, m.in.
niskie koszty rejestracyjne, licencje, itp.,

