Leányvállalat vagy fióktelep?

Az alábbiakban az egyszerűség és átláthatóság kedvéért táblázatos formában
összehasonlítjuk a leányvállalat és a fióktelep jellemzőit, hogy a gazdasági szereplők
az előnyök és hátrányok mérlegelésével gyorsabban meghozhassák az alapítás
kérdésében döntésüket.
Tulajdonság
1.

önálló
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Leányvállalat
személyiséggel igen

Fióktelep
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rendelkezik
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alapítás szükséges

alapító

tagok alapító
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létesítő határozata
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képviselő titulusa
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kettős
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11.
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kötelezettsége
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követő
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napon követő

belül közzé kell tenni
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könyvvizsgáló

kötelező kettős
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több

mint
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könyvvezetés
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mint
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alkalmazása, valamint

100

forintos
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14.

napon
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valamint

13.
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árbevétel

esetén
200 éves

átlagos

munkavállaló
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15.
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16.
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