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Tłumaczenia ekonomiczne, księgowe 
 

 

Tłumaczenia ekonomiczne, księgowe są obciążone podwójną odpowiedzialnością, dlatego wykonują 
je tłumacze, mający kilkuletnie doświadczenie w branży tłumaczeniowej danej dziedziny. Przy 
specjalistycznym i fachowym słownictwie często tłumacze współpracują z ekspertami, poddając 
dokładnej analizie przekład dokumentów. Tym bardziej, iż świat wciąż się zmienia, a wraz z nim rynek 
ekonomiczny i finansowy. 
 

Tłumaczenia ekonomiczne, finansowe dotyczą m.in.: 
 Audytów, raportów kwartalnych i rocznych, analiz finansowych 
 Umów, regulaminów, kontraktów 
 Wniosków i treści dotacji unijnych 
 Sprawozdao spółek, dokumentacji księgowej 
 Zeznao podatkowych, rachunków finansowych 
 Korespondencji handlowej, między firmami, partnerami 
 Zapytao ofertowych, wycen 
 Artykułów o tematyce ekonomiczno-finansowej 
 Materiałów reklamowych banków, instytucji finansowych 
 Stron internetowych branży inwestycyjnej, ekonomicznej 
 literatury, podręczników wyższych uczelni, szkół 

 
W tej branży obsługujemy zarówno serwisy internetowe, firmy księgowo-rachunkowe jak i firmy 
międzynarodowe, korporacje, banki, instytucje finansowe, firmy konsultingowe. 
 
Zespół Biura Tłumaczeo Mila-Lingua przy tego typu tłumaczeniach współpracuje ze specjalistami 
wybranych dziedzin, konsultując i upewniając się co do prawidłowości znaczenia trudnej terminologii. 
Najczęściej przekładem zajmują się tłumacze, którzy ukooczyli edukację za granicą ze specjalizacją 
ekonomia, biznes lub finanse. Ponadto tłumaczenia ekonomiczne, tłumaczenia finansowe są u nas 

http://www.mila-lingua.eu/


 

 

Biuro Tłumaczeo Mila-Lingua        WEB:  www.mila-lingua.eu                                      

  
2 

 

poddawane korekcie, podwójnemu sprawdzeniu. Wszystko po to, by mied pewnośd, iż tłumaczenie 
jest całkowitym odwzorowaniem oryginału danego języka obcego i ma to samo znaczenie. 
 
W ramach tłumaczeo pisemnych wykonujemy tłumaczenia Przysięgłe oraz Zwykłe w zależności od 
przeznaczenia i rangi dokumentów. 
Wykwalifikowani tłumacze uczestniczą również w tłumaczeniach ustnych, czyli (konsekutywne, 
symultaniczne, szeptane) podczas zebrao zarządu, spotkao z prawnikiem, księgowymi, eventów 
ekonomicznych, inwestycyjnych, prelekcji i międzynarodowych konferencji. 
 
Specjalizujemy się w przekładzie Z i NA następujące języki obce: 
- angielski, bułgarski, chioski, chorwacki, czeski, duoski, francuski 
- greckim, hebrajski, hiszpaoski, islandzki, japooski, koreaoski, litewski, włoski 
- łacioski, łotewski, niemiecki, niderlandzki (holenderski), norweski, węgierski 
- portugalski, rosyjski, rumuoski, słowacki, słoweoski, szwedzki, turecki, ukraioski 
 
Jeśli posiadasz materiały tematyki ekonomiczno - finansowej do tłumaczenia z lub na język obcy: 

Prześlij je do niezobowiązującej i bezpłatnej wyceny. 
Formularz pod linkiem: http://mila-lingua.eu/zamow-bezplatna-wycene/ 
lub skontaktuj się z nami telefonicznie.  
Obsługa naszego biura tłumaczeo Mila-Lingua odpowie na każde Twoje pytanie. 
Tel. kom.: 0048/ 603 686 074 
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