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Inwestować
z sukcesem
w Niemczech
Wykorzystajcie Państwo
Waszą szansę w jednym
z największych państw Unii
Europejskiej we współpracy
z Polish Business Group
w PwC Niemcy.

„W przypadku współpracy polsko-niemieckiej do
pomyślnej realizacji projektów konieczne są
również kompetencje międzykulturowe. Nasi
Klienci otrzymują w tym zakresie profesjonalne
wsparcie naszych ekspertów, posiadających wiedzę
zarówno o rynku polskim, jak i niemieckim.“
Ewa Drebes, lider Polish Business Group

Doświadczony sąsiad na Zachodzie

Niemcy jako
bezpośredni sąsiad
Polski, są jej
najważniejszym
partnerem gospodarczym i handlowym.
To dzięki silnej gospodarce i uznanej marce
własnych produktów,
Niemcy należą do
światowych liderów
w eksporcie.

Niemcy oferują atrakcyjne
możliwości inwestycyjne
Polskie firmy, ze względu na ich
położenie geograficzne, mają szansę
skorzystać z siły ekonomicznej Niemiec
i wejść dzięki niej na nowe rynki
światowe. Potencjał Niemiec nie polega
jedynie na ich centralnym położeniu,
dobrze rozwiniętym systemie edukacji,
innowacyjnej gospodarce i wysokiej
wydajności pracy, lecz także na
bezpieczeństwie prawnym i socjalnym
oraz liberalnych warunkach dla handlu
zagranicznego. Niemcy charakteryzuje
również duży rynek zbytu, dobry dostęp
do europejskiego wewnętrznego rynku,
rozbudowana infrastruktura i doskonałe
zaplecze badawcze, wykwalifikowana
siła robocza oraz stosukowo niska
biurokracja w dostępie do środków
pomocowych. Niemieckie inwestycje
w dziedzinie badań naukowych, a także
duże zapotrzebowanie na wysokiej
klasy specjalistów otwierają dla polskich
przedsiębiorców nowe możliwości.
Dla Polski, bezpośredniego sąsiada
i jednocześnie ważnego partnera
Niemiec w zakresie importu i eksportu,
dalsze rozbudowanie wzajemnych
stosunków gospodarczych to ogromna
szansa i wyzwanie.

Polish Business Group w PwC
Niemcy
Eksperci z Polish Business Group w PwC
Niemcy pomogą Państwu skutecznie
i efektywnie korzystać z szans oferowanych przez Niemcy. Specjaliści PwC
znają specyfikę rynku niemieckiego,
różnice kulturowe czy też wymogi
polskiego i niemieckiego prawa
w prywatnej i publicznej sferze. Nasi
specjaliści pomogą Państwu
zminimalizować ryzyko i uniknąć
podjęcia błędnych decyzji,
pociągających za sobą straty finansowe,
gwarantując w ten sposób sukces
Państwa zamierzeń na wszystkich
etapach inwestycji, poczynając od
wyboru lokalizacji inwestycji oraz
wsparcia przy efektywnym planowaniu
podatkowym, a kończąc na bieżącym
doradztwie podatkowym.
Dzięki wiedzy i kontaktom naszych
specjalistów, pomożemy Państwu we
wszystkich sprawach, w których
potrzebujecie Państwo profesjonalnego
wsparcia.

Kompetencja, zaangażowanie
i bliskość
Zespół Polish Business Group to biegli
rewidenci, doradcy podatkowi
i adwokaci, którzy z uwagi na ich
biografię znają zarówno Polskę jak
i Niemcy oraz władają językiem
niemieckim, polskim i angielskim. Polish
Business Group w Niemczech liczy
obecnie ponad 20 osób, znających
doskonale zarówno niemiecki rynek, jak
i jego wymogi. W ścisłej współpracy
z German Business Group w Warszawie,
Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu,
Katowicach i Gdańsku nasi specjaliści
wypracowują dopasowane w precyzyjny
sposób rozwiązania, odpowiadające
Państwa indywidualnym potrzebom.
Dzięki fachowej ekspertyzie
o szczególnie wysokiej jakości,
połączonej z doświadczeniem i obszerną
wiedzą o kraju, ułatwią Państwu wejście
na rynek niemiecki.

Nasze usługi ukierunkowane są na
Państwa sukces
Wesprzemy Państwa zarówno przy
podjęciu nowych, jak też przy
optymalizacji i rozbudowie już
istniejących inwestycji w Niemczech.
W naszej codziennej praktyce
towarzyszymy również niemieckim
przedsiębiorstwom, które w Polsce już
zainwestowały lub chciałyby dokonać
inwestycji.
Doradztwo prawne i podatkowe
Przy podjęciu inwestycji, przeprowadzeniu restrukturyzacji czy też przed oraz
w trakcie trwania transakcji oferujemy
Państwu między innymi:
• doradztwo dotyczące umów w obrocie
handlowym,
• doradztwo w zakresie prawa spółek,
• doradztwo dotyczące umów o pracę
oraz oddelegowania pracowników,
• optymalizację podatku VAT,
• wsparcie i zabezpieczanie inwestycji,
• optymalizację podatku dochodowego.

Doradztwo przy wyborze lokalizacji
Decyzja o wyborze lokalizacji ma
decydujące znaczenie dla powodzenia
Państwa inwestycji. Oprócz obiektywnej
i niezależnej oceny istniejących już
możliwości, kluczowe znaczenie ma
również ocena perspektyw na rozwój
w regionie i niezawodność kontrahentów.
W tym zakresie oferujemy Państwu
kompleksowe doradztwo, aby stworzyć
możliwie jak najlepszą podstawę do
podjęcia decyzji dotyczącej Państwa
projektu.
Wsparcie i zabezpieczanie inwestycji
Doradzimy Państwu w zakresie wszystkich specyficznych dla projektu lub
przedsiębiorstwa możliwości wsparcia
Państwa działalności w Niemczech.
Pomożemy Państwu w planowaniu
i składaniu wniosków o otrzymanie
środków pomocowych oraz będziemy
towarzyszyć Państwu podczas realizacji,
a także po pomyślnym zakończeniu
Państwa projektu.

„Bliskość geograficzna, nowoczesny know-how,
wysoka wydajność pracy– istnieje wiele powodów,
dla których polscy przedsiębiorcy uznają Niemcy
za opłacalny kierunek w działaniach biznesowych.
Zapewniamy naszym Klientom w związku z tym
szerokie usługi doradcze, między innymi przy
wyborze odpowiedniej formy działalności oraz
w zakresie prawa podatkowego. Dzięki naszemu
wsparciu mogą Państwo wejść na duży niemiecki
rynek oraz optymalizować obciążenia podatkowe.“
Prof. dr Adrian Cloer

O nas
Nasi Klienci stoją codziennie w obliczu
różnorodnych zadań, pragną wcielać
w życie nowe idee i poszukują
optymalnych rozwiązań. Oczekują od
nas całościowego wsparcia i kompleksowych usług, a także praktycznych
rozwiązań, zapewniających
maksymalizację korzyści. Dlatego
w przypadku każdego naszego Klienta,
czy jest to koncern działający na
międzynarodowym rynku, przedsiębiorstwo rodzinne, czy też instytucja
publiczna, wykorzystujemy cały nasz
potencjał: doświadczenie, znajomość
branż, wiedzę specjalistyczną, wymogi
jakościowe, siłę innowacji oraz zasoby
naszej sieci ekspertów w ponad 158
krajach. Szczególnie ważna jest dla nas
pełna zaufania współpraca z naszymi
Klientami, ponieważ im lepiej ich
poznamy i zrozumiemy, tym
efektywniej będziemy mogli dopasować
naszą działalność do ich potrzeb.

Osoby kontaktowe
Ewa Drebes
Niemiecki doradca podatkowy
Tel.: +49 30 2636-5395
E-Mail: ewa.drebes@de.pwc.com
Prof. dr Adrian Cloer
Niemiecki adwokat, niemiecki doradca
podatkowy
Tel.: +49 30 2636-4070
E-Mail: adrian.cloer@de.pwc.com
Ewa Wegner
Niemiecki doradca podatkowy
Tel.: +49 30 2636-5684
E-Mail: ewa.wegner@de.pwc.com

PwC w Niemczech zatrudnia 8.900
specjalistów w 28 biurach, a całkowity
obrót spółki wynosi 1,45 Mrd euro.
Jesteśmy wiodącym doradcą w zakresie
audytu, doradztwa podatkowego
i konsultingu w Niemczech.
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