Internationaal zakendoen
Succesvol ondernemen over de grens
Als ondernemer denkt u in kansen. Uw nieuwe buitenlandse zakenpartner is
tegenwoordig nog maar een paar muisklikken van u verwijderd. Steeds meer
Nederlandse ondernemers maken de stap naar het buitenland.

Internationaal ondernemen
kan u veel brengen

Internationaal ondernemen kan u veel brengen. Voor een

adviseurs, accountants en juristen. Wij zijn lid van BKR

goede start van uw internationale ambities schakelt u een

International. Verder heeft Flynth een eigen netwerk van

adviseur internationaal ondernemen van Flynth in. Hij of zij

onder meer juristen, vertaalbureaus en fiscalisten. En wilt

kan u onder meer helpen met advies over:

u ondernemen in Afrika? Dan rekent Flynth op het NABC-



internationale belastingheffing en BTW



sociale verzekering van uw medewerker



strategische bedrijfsvoering



risicospreiding in de ondernemingsstructuur

Flynth en BKR International



structurering winststromen

Flynth is in Nederland de enige accountant- en advies-



overnames & fusies

organisatie die lid is van BKR International, een inter-

netwerk en ons partnership met Agriterra.

nationaal netwerk van 150 accountants en adviseurs in

Advies internationaal ondernemen

meer dan 80 landen. Via onze BKR-partners helpen wij

De Flynth-adviseurs hebben veel ervaring en kennis op het

u bijvoorbeeld met:

gebied van internationaal ondernemen. We hebben al vele

 expatservices

 juridisch advies

ondernemers ondersteund bij het maken van de stap over de

 arbeidsrecht

 lokale subsidies

grens, zowel binnen als buiten Europa. Het is onze taak als advi-

 administratie opzetten

 overnames & fusies

seur internationaal ondernemen om uw kansen te vergroten.
Dit biedt u een grote meerwaarde. Met BKR Inter-

Flynth-netwerk

national hebben we altijd een betrouwbare partner

Flynth beschikt over een groot internationaal netwerk van

voor u in het buitenland voorhanden.

Grenzeloos zakendoen:
drie aandachtspunten

Structurering winststromen

landse activiteiten de btw goed te regelen en bij te houden.

Bij internationaal ondernemen is het vaak fiscaal interessant

Zo zorgt u dat u bij het internationaal ondernemen uw BTW

om te kijken hoe u de winststromen van uw Nederlandse en

in het buitenland direct op orde hebt.

internationale activiteiten inkleedt en regelt. Zo spreidt u
risico’s voor uw onderneming. Verder kunt u gebruikmaken

Audit

van verschillende fiscale regelingen en voordelen in de

Investeren in het buitenland, goederen importeren en

landen waar u actief bent.

exporteren of een buitenlandse vestiging starten, we zijn er
als Nederlanders maar druk mee. Het is dan wel belangrijk

De structurering van de winststromen moet natuurlijk aan de

dat u weet hoe u ervoor staat en dat de cijfers goed zijn vast-

juridische eisen voldoen. Flynth ontdekt met u wat er voor uw

gelegd. De regels voor de audit kunnen per land verschillen.

onderneming mogelijk is en hoe u de structurering goed regelt.

Wij en onze internationale partners regelen graag de audit
van uw cijfers.

BTW/VAT
Als u over de grens onderneemt, krijgt u te maken met de
BTW, of in het Engels: de VAT. De BTW is op detailniveau in

Kosteloos eerste gesprek

ieder land anders geregeld, daarom is het verstandig u hierop

Heeft u internationale ambities of onderneemt u al

voor te bereiden. Als adviseur internationaal ondernemen

over de grens, of heeft u advies nodig bij een specifiek

kennen wij het spel rondom de BTW.

ondernemersvraagstuk? Neem contact op met Flynth
International via e-mail international@flynth.nl of

Het is belangrijk om meteen vanaf de start van uw buiten-

telefoonnummer +31 (0)88 236 77 77.
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