Starterspakket bouw- en installatiebedrijven
voor werken in Duitsland
FLYNTH DUITSLAND DESK
Nederlandse bouw- en installatiebedrijven die in Duitsland werkzaamheden willen
gaan uitvoeren, krijgen te maken met specifieke meldingen, verklaringen en regels die
voor alle bouwgerelateerde bedrijven (ook Duitse) gelden, maar die in ons land totaal
onbekend zijn. Deze zaken dienen voor aanvang van de werkzaamheden geregeld
te zijn. Indien dit niet gebeurd is, worden bij controles door de Duitse douane flinke
boetes opgelegd waartegen geen bezwaar mogelijk is.

Het Flynth starterspakket Duitsland regelt voor uw bedrijf:

  De inschrijving bij de Handwerkskammer en de benodigde
inschrijving (-en) op de Handwerksrolle;

  Het aanvragen van de Freistellungsbescheinigung bij het
Finanzamt;

  De vereiste formaliteiten op grond van het Arbeitnehmerentsendegesetz, zoals:

  het vertalen van en aanpassen aan de Duitse

Waarom Flynth Duitsland Desk?
Flynth Duitsland Desk is een kerngroep van een tiental
specialisten die locatieonafhankelijk Duitse en Nederlandse
ondernemers adviseren op administratief gebied, fiscale
zaken en loon- en personeelsadministratie. Deze adviseurs
werken nauw samen met een selecte groep Duitse bedrijfs-

wetgeving van uw arbeidsovereenkomsten;

en belastingadviseurs. Waar de specialisten van Flynth de

  het vertalen van uw salarisstroken;
  u voorzien van de overige vereiste formulieren

bedrijfsstructuur van de Nederlandse onderneming goed

en begeleiding bij het invullen hiervan.

kennen, verzorgen deze adviseurs juridisch en fiscaal
maatwerkadvies aan ondernemers die in Duitsland zaken
willen doen of een dochteronderneming willen opstarten.

U dient er rekening mee te houden dat het gehele traject plm.
4 tot 6 weken in beslag neemt (dit wordt grotendeels veroorzaakt door de doorlooptijden bij HWK en Finanzamt).

De kosten van
dit starterspakket
bedragen € 1.950,--*

Zo profiteert u optimaal van uw fiscale en juridische
mogelijkheden.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten?
Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw bedrijf of wilt u
in het algemeen uw zaken in Duitsland optimaliseren?
Neem dan contact op met Flynth Duitsland Desk via:

  duitslanddesk@flynth.nl of
  bel de centrale desk in Emmen: (0591) 652 452.

(exclusief omzetbelasting)
Flynth Duitsland Desk
*Deze prijs is gebaseerd op één inschrijving op de Handwerksrolle

Hoenderkamp 3 		

Postbus 114

en één soort arbeidsovereenkomst. Bij verschillende soorten

7812 VZ EMMEN 		

7800 AC Emmen

arbeidsovereenkomsten geldt een toeslag van € 250,-- voor iedere

T (0591) 652 452 		

E duitslanddesk@flynth.nl

volgende overeenkomst en € 50,-- toeslag voor iedere volgende
salarisstrook. Verder zijn in deze prijs niet inbegrepen de verschuldigde

www.flynth.nl

bijdragen aan de Handwerkskammer en het Finanzamt en KvK.
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Flynth is een landelijk opererende advies- en accountantsorganisatie.
Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft besteed aan de inhoud van dit leaflet,
aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of
onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.

