Duitsland Desk
Succesvol ondernemen in Duitsland
Voor het binnenhalen van opdrachten en omzet kijken steeds meer Nederlandse
ondernemers naar Duitsland. De Duitse economie blijft een van de sterkst
presterende van Europa en met een bevolking van ruim 82 miljoen mensen is
het een grote en belangrijke afzetmarkt.

Verschillen op juridisch, fiscaal
en regelgevingsgebied

Zakendoen in Duitsland gaat anders dan in Nederland.

goederen, diensten en kapitaal. Voor de Duitse wet is er in

De adviseurs van de Flynth Duitsland Desk ondersteunen

het algemeen geen verschil tussen binnen- en buitenlandse

en adviseren ondernemers die (willen gaan) ondernemen in

bedrijven. Toch zijn de verschillen met Nederland op juridisch,

Duitsland. De Duitsland Desk bestaat uit verschillende spe-

fiscaal en regelgevingsgebied behoorlijk groot.

cialisten met ieder een eigen expertise. Wij ondersteunen u
bijvoorbeeld bij:

De Flynth Duitsland Desk adviseert ondernemers aan beide



oprichten of overname van een bedrijf

zijden van de Nederlands-Duitse grens bij hun vragen rondom



aannemen van werk / projecten in Duitsland

internationaal zakendoen. Tip: Volg De Flynth Duitsland Desk



advies grensoverschrijdende arbeid

voor actuele tips, trends en evenementen ook op Facebook,



de Mehrwertsteuer, de Duitse BTW-aangiften

Twitter, LinkedIn en Xing.



locatiekeuze voor opzetten van een bedrijf



structureren van een internationale joint venture



toepassen van belastingverdragen

Gratis ondernemersspreekuur



opslag (Lagerung) van voorraden in Duitsland

U kunt met al uw ondernemersvragen over Duitsland



internationale estate planning

terecht bij het gratis ondernemersspreekuur van de



afspraken met de Belastingdienst (ruling)

Flynth Duitsland Desk. Neemt u contact op via
e-mail duitslanddesk@flynth.nl of telefoonnummer

Grensoverschrijdend zakendoen
Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van personen,

+31 (0)88 236 90 00.

Wij kennen de regels, taal
en marktkansen
Duitsland en Nederland zijn buren. Toch verschillen we op een aantal belangrijke
punten. Om succesvol in Duitsland te ondernemen is het belangrijk deze punten
te kennen. Denkt u aan de (zaken)cultuur, taal en wet- en regelgeving.

adviseurs voor u klaar - de Flynth Duitsland /Holland desk!
Samen bieden wij een schat aan ervaring en kennis op het
gebied van zakendoen in Duitsland. We hebben al vele ondernemers ondersteund bij het maken van deze stap.

Flynth spreekt de taal van ondernemend Duitsland
Internationaal netwerk
Wij werken nauw samen met een selecte groep van Duitse
bedrijfs- en belastingadviseurs. Deze adviseurs verzorgen
juridisch en fiscaal maatwerkadvies aan ondernemers in
De adviseurs van de Flynth Duitsland Desk kennen Duitsland

Duitsland. Deze samenwerking zorgt ervoor dat u prettig

door en door, en spreken de taal van ondernemend Duitsland.

onderneemt, zaken snel en goed regelt en onnodige kosten

Zij hebben voor u verschillende producten ontwikkeld, zodat

voorkomt.

u voldoet aan de in Duitsland geldende wettelijke bepalingen
en regelgeving. Zoals:




starterspakket bouw- en installatiebedrijven voor werken

Kosteloos eerste gesprek

in Duitsland

Staat u op het punt om de stap naar Duitsland te

internationaliseringscan

maken, of heeft u advies nodig bij een specifiek
ondernemersvraagstuk?

Brede kennis en expertise

Neem contact op met de Flynth Duitsland Desk via

Om u als ondernemer te begeleiden bij het zakendoen met

e-mail duitslanddesk@flynth.nl of telefoonnummer

onze oosterburen, staat er een multidisciplinair adviesteam

+31 (0)88 236 90 00.

van internationale accountants, bedrijfs- en belasting-

Flynth
adviesen en
accountantsorganisatie.
Hoewel
Flynth
de uiterste
zorg heeft
aan deaan
inhoud
van dit leaflet,
Flynth isis een
eenlandelijk
landelijkopererende
opererende
adviesaccountantsorganisatie.
Hoewel
Flynth
de uiterste
zorg besteed
heeft besteed
de inhoud
van dit leaflet,
aanvaardt zij
voor
dede
gevolgen
daarvan.
zij geen
geen enkele
enkele aansprakelijkheid
aansprakelijkheidvoor
vooronvolledigheid
onvolledigheidofofonjuistheid
onjuistheidnoch
noch
voor
gevolgen
daarvan.
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