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Dalsze usługi dla naszych polskich
klientów: 

► prowadzenie księgowości oraz sporządzanie 
rocznych sprawozdań finansowych i 
deklaracji podatkowych zgodnie z niemie-
ckimi przepisami

► prowadzenie księgowości płacowej dla pra-
cowników w Niemczech

► pomoc podczas kontroli skarbowych oraz 
kontroli z zakresu prawa ubezpieczeń 
społecznych oraz pomoc w negocjacjach z 
niemieckimi urzędami i organami

► reprezentowanie klientów przed niemieckimi 
organami skarbowymi oraz sądami skar-
bowymi w ramach postępowania w sprawie 
sprzeciwu, postępowania odwoławczego i 
rewizji nadzwyczajnej 

BM Partner
ACURA

A 3
Köln

A 52
Essen

A 524

A 44

A 3
Oberhausen

A 57
Krefeld

A 59
Leverkusen

A 46
Aachen

A 46
Wuppertal

A 57
Köln

Ratingen

ie
hR

n

nieh
R

St. Franziskus
Straße

Ka
rtsrelz

n
a eß

A 52

Düsseldorf

Heinrich-
Ehrhardt
Straße

D-Rath

Neuss

Theodor-
Heuss-
Brücke

Messe

Mörsen-
broicher Ei

A 52
Mönchengladbach

A 44

B8

BM Partner
ACURA                             Düsseldorf



BM Partner

Jesteśmy grupą spółek doradczych o strukturze 
osobowej: 
 
sześciu partnerów o różnych specjalizacjach oraz 
sprawny zespół około czterdziestu doświadczonych 
pracowników. Zawsze mają Państwo dostęp do co 
najmniej jednego z partnerów.

Nasza koncepcja doradztwa jest ukierunkowana na 
gruntowną i szeroką obsługę naszych klientów. Znajdą 
w nas Państwo kompetentnego i doświadczonego 
partnera, który pomoże Państwu rozwiązać każdy 
problem.

Jesteśmy „solidnymi“ doradcami, którzy oferują 
konkretne i przydatne rozwiązania.

Pracujemy starannie, nie marnując jednak czasu.

Jesteśmy aktywnymi partnerami naszych klientów, 
którzy nie tylko przystają na wymagania klienta, lecz 
również samodzielnie rozpoznają problemy i tworzą 
odpowiednie propozycje ich rozwiązania.

Wierzymy w długoterminowość i ciągłość. 
Nie interesują nas nieprzemyślane „szybkie strzały“ i 
„rozwiązania typu crash“.

Nasz stosunek do klientów charakteryzują 
niezawodność i wzajemne zaufanie.

Jesteśmy lojalni – jesteśmy do Państwa dyspozycji 
nawet wtedy, kiedy znajdą się Państwo w kłopotach.

Polskim klientom oferujemy w 
szczególności następujące usługi:

►•Usługi doradztwa w zakresie: 

• optymalna forma prawna dla działalności 
gospodarczej w Niemczech, w szczególności: 
zakład czy spółka-córka w Niemczech?

• w przypadku zakładu produkcyjnego w Niem-
czech: ustalenie odpowiedniego zysku zakładu 
produkcyjnego (podział tzw. „wyniku ze zle-
cenia“ na centralę w Polsce i zakład w Niem-
czech)

• w przypadku spółki-córki w Niemczech: 
ustalenie odpowiednich cen rozliczeniowych 
pomiędzy jednostką macierzystą w Polsce a 
spółką-córką w Niemczech

• kwestie związane z podatkiem VAT (np. konse-
kwencje wynikające z unijnej dyrektywy syste-
mowej dotyczącej podatku VAT)

• optymalne opodatkowanie pracowników w 
Niemczech (np. możliwości obniżenia nie-
mieckich podatków od wynagrodzenia poprzez 
wybór najkorzystniejszej kategorii podatkowej 
etc.)

• kontakt z niemieckimi organami skarbowymi 
oraz innymi urzędami, pomoc w odpowiednich 
negocjacjach

• kwestie związane z ekonomiką przedsiębiorstw 
(np. odnośnie strategii biznesowej dla 
działalności w Niemczech, planowanie wyniku, 
finansów i inwestycji, reporting/controlling, 
udział w negocjacjach z niemieckimi bankami 
etc.)

► Dalsze usługi na następnej stronie

Nasza działalność doradcza jest ukierunkowana w 
szczególności na przedsiębiorstwa działające na 
skalę międzynarodową.

Obsługujemy licznych niemieckich klientów, którzy 
prowadzą działalność za granicą, głównie w formie 
zagranicznych spółek-córek bądź zakładów produk-
cyjnych pod względem ich działalności gospodarczej, w 
szczególności ich spółek-córek bądź zakładów produk-
cyjnych w Niemczech.

Szczególną kluczową dziedzinę naszej działalności 
stanowi doradztwo i obsługa polskich przedsiębiorstw, 
które prowadzą działalność w Niemczech, przy czym 
firmy te koncentrują się głównie na takich gałęziach 
jak: inżynieria budownictwa lądowego oraz inżynieria 
przemysłowa wzgl. montaż.

Kluczowe punkty naszej oferty usług

Nasz oferta obejmuje

• doradztwo podatkowe

• doradztwo z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw

• rachunkowość, roczne sprawozdania finansowe

• badanie rocznych sprawozdań finansowych  
oraz inne badania


