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  אודות החברה
, המספקת שירותי קפריסאיתאוקסיליום שירותים מקצועיים בע"מ היא חברת רואי חשבון 

 שירותי ציות ורגולציה, וכן בינלאומיים המותאמים ללקוחות ישראלים ביקורת, תכנון וייעוץ מס

 מטרתנו היא לספק שירותים ברמה הגבוהה ביותר ללקוחות עסקיים ופרטיים. בקפריסין

. אנו שואפים לכינון יחסי אמון עם לקוחותינו, כך שכל לקוח יידע לכל לקוח במחיר הנכוןו

לחברה מספר לקוחות ישראלים והיא מודעת לצרכים הספציפים . שהוא יכול לסמוך עלינו

  של לקוחות אלו. 

  www.oxilium.com.cy אפשר למצוא באתר האינטרנט החברהמידע נוסף לגבי 

  הצוות
 רואי חשבוןממורכב  (קפריסין) צוות העובדים 4השותפים בחברה הם יוצאי משרדי ביג 

מומחים איש  צוות העובדים שלנוהמספקים טווח רחב של שירותים מקצועיים. ואנשי מיסוי 

בתחומו, בעלי רמת הסמכה גבוהה. לכל אחד מהם יש מעל עשר שנות ניסיון וכולם  איש

  . שוטפיםמחוייבים לשמור על רמת המומחיות הגבוהה ביותר באמצעות עדכון ורענון 

אנו גאים בניסיון המוכח שרכשנו, במתן שירות רב תחומי,המספק מענה לכל צרכי הלקוח 

-הצוות שואף ליצור קשר אישי ומקצועי איתן וארוךבנושא ראיית החשבון. כל אחד מחברי 
  טווח עם לקוחותינו. 

  www.oxilium.com.cy אפשר למצוא באתר האינטרנט השותפיםמידע נוסף לגבי 

 מדוע לבחור בנו

שלנו מבליטות את רצוננו ליצור סביבה  הכוונותראיית העולם והצהרת  – הלקוח במוקד

לקוח. אנו כאן כדי לספק שירות לקוחות ברמה עולמית, ולהציב את צרכי הלקוח -ממוקדת

במקום הראשון. אנו מבינים כי לקוחותינו מצפים מאיתנו להיות לא רק המומחים בתחומנו, 

  אלא גם לספק את השירות באורח אדיב, מקצועני ותומך. 

אנו יודעים כי לקוחותינו יוצרים איתנו קשר כי הם צריכים שינוי. הם  – ינויכוונה יוצרת ש

מצפים מאיתנו להיות מוכנים, נכונים ומסוגלים לפתור את בעיותיהם במהירות, להשיב 

לשאלותיהם ולספק תמיכה בדרכים אחרות. אנו לעולם לא נשלח את הלקוח מאיש צוות אחד 

נפעל בדרך הנחוצה כדי לתמוך בלקוחות ברמה  למשנהו, נבזבז זמן או נספק תירוצים. אנו

  האיכותית הגבוהה שאיתה אנו שואפים להיות מזוהים. 

מטרתנו היא להיות אחראיים, לפתור בעיות ולספק פתרונות. אנו  – פתרונות אחראיים

  מחוייבים למעקב, ניהול ופיתרון של בעיות בכל מקרה ומקרה. 

אנו שואפים להעניק ללקוחותינו שירותים ברמה הגבוהה ביותר.  – תוצאות מעבר למצופה

לא נחסוך באמצעים כדי לתת ללקוח את מה שהוא צריך. אנו מעמידים את הלקוח במקום 

 הראשון ופועלים כדי לחזות בעיות ולפתור אותן במהירות, כדי לעמוד בכל ציפיות הלקוח. 
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  השירותים שאנו מספקים

  סקיםשירותי ייעוץ וע
  * יצירת מבנה מס בינלאומי

  הקמת חברות בקפריסין ומחוץ לקפריסין * 

  פתיחת חשבונות בנק לחברות בקפריסין ומחוץ לקפריסין. סיוע ב* 

  שירותי נאמנות* 

  רישוי ורגולציה בקפריסיןשירותי 

  השגת רישיונות לחברות פיננסיות בקפריסין (כל סוגי הרישיונות).* 

  , ציות. רגולטורית* תמיכה בתאימות 

  * פגישות בנושאי ניהול סיכונים, תאימות ולוחמה בהלבנת הון

  * דיווח על הלימות הון;

  * שירותי ביקורת פנימית

  שירותי ביקורת:

  * ביקורת ודו"חות כספיים

  IFRS* שירותי 

  * ניהול סיכונים עסקי

  בקפריסין שירותי מס ומע"מ

  * שירותי תאימות מס ומע"מ

  ייעוץ מס ומע"מ* שירותי 

  * חקירות מס ומע"מ

  * פסיקה בנושאי מס ומע"מ

  * סקירה אבחנתית של מס ומע"מ

  ם בקפריסיןשירותי

  * שירותי הנה"ח וניהול ספרים

  * שירותים תאגידיים ומנהליים

  חשבות שכר* שירותי 
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  פגישת יעוץ ראשונית חינם

הפגישה הראשונה שלנו אינה מוגבלת בזמן. אנו רוצים שתכיר אותנו, לא פחות משאנו רוצים 

להכיר אותך. זוהי ההזדמנות שלנו להכיר את נסיבותיך הספציפיות ולהסביר כיצד נוכל לסייע 

סין או בישראל הפגישה יכולה להיות בקפרילך. הפגישה היא ללא עלות וללא כל התחייבות. 

   של הצדדים.  וללוחות הזמנים תבהתאם לנסיבו

  קשר יצירת

  בכתובות הבאות: קפריסין משרדינו נמצאים בניקוסיה ולימסול,

49K Archangelos Ave., 

CY-2054 Strovolos 

Nicosia, Cyprus 

 

84 Serifou Str.,  

CY-3046, Zakaki 

Limassol, Cyprus 

  פקס, להלן פרטי ההתקשרות שלנו:ליצור עמנו קשר בדוא"ל, או באמצעות טלפון או ניתן 

E-mail: info@oxilium.com.cy 

 

           Nicosia Office    Limassol Office 

Tel:    +357 22 672200    +357 25 004242 

Fax:   +357 22 357057    +357 25 394198 

 

‘’Talk to us today about your business ideas. You will talk with a 

professional firm who is passionate about business and your success’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 


