UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Wrocław, 05.10.2017

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Jak uruchomić biznes w Niemczech?
Prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

Program:
1. Jak dobrze kształtować relacje z niemieckimi partnerami
•
podstawy prowadzenia działalności w Niemczech
•
różnice w mentalności i sposobie prowadzenia
biznesu
•
wzajemne oczekiwania
•
system prawny oraz stosunek do prawa
2. Działalność zarejestrowana w Niemczech a działalność
transgraniczna – różnice prawne
3. Obowiązki zgłoszeniowe i prawne:
• najważniejsze instytucje nadzorujące wykonywanie
działalności w Niemczech (urząd ds. działalności
gospodarczej, urząd skarbowy, agencja ds. pracy,
SOKA-Bau, Izby Rzemieślnicze i Handlowe, Zakład
Ubezpieczeń Rentowo – Emerytalnych (DRV), Kasy
Chorych)
4. Najczęstsze przedmioty działalności polskich firm
w Niemczech i ich obowiązki zgłoszeniowe
• firmy delegujące pracowników (agencje pracy, firmy
budowlane)
• sprzedaż internetowa
5. Porównanie niemieckich i polskich form prawnych
prowadzenia działalności gospodarczej
• oddział w Niemczech (niesamodzielny, samodzielny)
• działalność jednoosobowa
• spółki osobowe – cywilna, jawna, komandytowa,
w tym sp. z o.o. sp. komandytowa
• spółki kapitałowe – UG, GmbH, AG (zarys)
6. Działalność w Niemczech a podatki
• działalność transgraniczna (podwójne
opodatkowanie oraz zasady jego eliminowania;
pojęcie zakładu podatkowego; opodatkowanie
wynagrodzeń z Niemiec)
• firma zarejestrowana w Niemczech
7. Działalność w Niemczech a ubezpieczenia społeczne
i świadczenia socjalne
• działalność transgraniczna
• firma zarejestrowana w Niemczech

Wykładowca: Krzysztof Peśla
Ukończył prawo niemieckie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we
Frankfurcie n/Odrą oraz polskie prawo na UAM w Poznaniu; adwokat
niemiecki, od 2005 roku związany z polsko-niemieckim doradztwem
prawnym.

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.
e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks
Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
• Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/17

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 599 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204)

Data

Zgłaszający

Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

