Porady prawne, podatkowe i gospodarcze dla
małych i średnich przedsiębiorstw, które nie
posiadają swojej siedziby na terenie Niemiec (MŚP)
Korespondujemy również po polsku

Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa pragną wejść na rynek niemiecki.
Rozważają one czy otworzyć tu swój oddział, czy może otworzyć podległą spółkę kapitałową, albo chociaż na początek kierować działaniami
operacyjnymi z Polski.
Możliwości:
oddział z samodzielnym przedstawicielem handowym
oddział z własną kadrą reprezentacyjną
tworzenie podległej spółki kapitałowej w miejscu korzystnym pod 		
względem podatkowym
niesamodzielny przedstawiciel handlowy bez siedziby zakładu
oddelegowanie pracownika do partnera kooperacyjnego w Niemczech
Konsekwencje podatkowe:
Podatkowe wykorzystywanie strat przez fuzję przez granicę polsko-		
niemiecką
Składanie zgłoszeń o podatku VAT (zaliczki), jak również rocznych 		
sprawozdań do Urzędu Skarbowego w Oranienburgu lub w Cottbus
Optymalizacja zaliczek na podatek VAT od rzeczywistych zapłaconych
faktur
Korzystanie ze zryczałtowanego opodatkowania w wysokości 7% na
terenie Niemiec poprzez przeniesienie miejsca dostaw lub usług do 		
Niemiec
Podział usług transportowych uwzględniając podatek obrotowy
Wymagania w Niemczech:
Zameldowanie działalności w Urzędzie Gminy
Przydział numeru pracodawcy przez Urząd Pracy
Zameldowanie w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w celu
przydzielenia numeru podatkowego

Wniosek do Centralnego Urzędu Skarbowego na przydzielenie identy-		
fikacyjnego numeru podatkowego
Zlecenie księgowości spraw dotyczących złożenia zgłoszenia o przewi-		
dywanym podatku obrotowym i innych sprawozdań finansowych
Organizacja księgowości wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych
Sporządzanie rocznych bilansów itp.

Kim jesteśmy:
Prowadzimy doradztwo i pilotaż polskich przedsiębiorstw od ponad 10 lat
w sposób prosty, efektywny i skuteczny. Korespondujemy z Państwem w
poszczególnych językach: polskim, niemieckim i angielskim.
Jesteśmy kancelarią adwokacką, doradztwa podatkowego i gospodarczego z siedzibą w Karlsruhe (Niemcy Południowe) i w Berlinie (Niemcy
Północne). W skład naszej kadry fachowej wchodzi pięciu adwokatów,
doradców podatkowych i gospodarczych z odpowiednim zapleczem
m.in. od lat specjalizujących się i skoncentrowanych na pytaniach z zakresu
prawa, spraw podatkowych i gospodarczych małych i średnich polskich
przedsiębiorstw, które w Niemczech prowadzą lub zamierzają prowadzić
swoją działalność.
Nasze wynagrodzenie Wasz zysk:
Dzięki naszej wąskiej strukturze jesteśmy w stanie nasze wynagrodzenie
utrzymać w ramach dopasowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.
Informacje:
Pytania w języku polskim prosimy kierować do
Pani Alicji Jalowskiej: alicja.jalowska@delcker.de
Pytania w języku niemieckim prosimy kierować do
Pana Ralfa Essig: ralf.essig@delcker.de
Głównym partnerem do rozmów jest
Dr Matthias Delcker: matthias.delcker@delcker.de
Ogólny adres poczty mailowej: kontakt@delcker.de
DELCKER Kancelaria prawna i doradztwa podatkowego
Dr Ute Renschler-Delcker, Matthias Delcker
D-76227 Karlsruhe, Geigersbergstr. 37
www.delcker.de

