Darmowe szkolenie pod egidą PCCNL i PAIH.
PCCNL i PAIH mają przyjemność zaprosić na szkolenie z cyklu
AKADEMIA BIZNESU
Jak wystartować z biznesem w Holandii?
Jaką formę prawną wybrać dla działalności gospodarczej w Holandii?
Termin szkolenia: 30 Października 2018 w godzinach 16:00 – 17:30
Szkolenie organizowane w formie Webinaru, prowadzone po polsku.
Szkolenie jest darmowe dla 20 pierwszych zgłoszeń!
Zakładamy spółkę BV: kiedy się to opłaca i o czym należy pomyśleć przed jej
założeniem? Aspekty prawne i podatkowe.
Wiele pytań, złożone odpowiedzi, konsekwencje podjętych decyzji o wymiernej
wartości w Euro. Na te i inne pytania związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej w Holandii odpowiemy na szkoleniu:
“Jaką formę prawną wybrać dla swojej działalności - Eenmanszaak czy B.V.?”.
Szkolenie prowadzone będzie przez Ekspertów Kancelarii Adwokackiej ZJPL
International Lawyers (www.zjpl.eu) oraz Kancelarii Podatkowo-Księgowej LBEA
BV (www.lbea.nl), przy wykorzystaniu platformy webinaryjnej Flex Business
Services BV (www.fbs24.nl).
W szkoleniu można uczestniczyć w formie webinaru, na odległość i bez potrzeby
ruszania się z domu. Wystarczy komputer z dostępem do kamery i głośnika oraz
łącza internetowego.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formy w jakich można prowadzić działalność gospodarczą w Holandii.
Jaką formę działalności wybrać z prawnego punktu widzenia?
Jaką formę działalności wybrać z podatkowego punktu widzenia?
Jak wygląda opodatkowanie dochodu w firmie jednoosobowej?
Jak wygląda opodatkowanie dochodu w B.V.?
Zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej w formie firmy
jednoosobowej.
Zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej w formie B.V.
Minimalne wynagrodzenie dla właściciela B.V.
Konkluzje firma jednoosobowa czy B.V.?

O rejestracji na darmowe szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (!)
Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do 19 października 2018 do godz. 14:00 na
adres: info@pccnl.nl
UWAGA! w temacie e-maila prosimy o podanie daty i tytułu szkolenia, a w jego
treści:
- Nazwa i adres firmy,
- NIP (BTW) oraz nr telefonu komórkowego,
- Jeśli jesteście Państwo członkiem PCCNL proszę podać tę informację
Pierwsze 20 zgłoszeń korzysta z darmowego udziału!
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!
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