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Find Charlotte (Eriksen)
Montiel på:

Brug Catamaran som
forbindelseskontor, og få løst
alle opgaver via én kontakt.
Vi letter tilgangen til det
franske marked uden
sprogbarrierer. Konsulent
rimer med ærlighed,
grundighed og faglig indsigt.

Medlem af Fransk forening
af professionelle
oversættere:

Medlem af fransk forening
for undertekstning:

Kontakt:
+ 33 (0)1 44 90 88 90
bonjour@catamaran.fr
www.catamaran.fr
Catamaran
70, av. de Clichy
75017 Paris
Frankrig

Håber, I alle har haft en dejlig ferie!
Når man taler Frankrig, skræmmes mange på forhånd
af de franske procedurer og spidsfindigheder.
Der er nu hjælp på vej med dette nyhedsbrev til at
tackle det franske bureaukrati, der faktisk ikke er så
slemt, som man tror - bare man griber det
professionelt an. Brug problemknuseren Catamaran.
Rigtig god læselyst.
Charlotte Montiel
Bliv udenlandsk arbejdsgiver i Frankrig
Du har fundet den perfekte, franske medarbejder til din eksport til Frankrig. Personen
er bosiddende i Frankrig, har alle kontakterne i din branche og de helt rette
kompetencer, men er du virkelig nødt til at oprette et fransk selskab, have en adresse i
Frankrig, indberette til de franske skattemyndigheder osv. for at ansætte? Svaret er
NEJ. I kan faktisk blive oprettet som udenlandsk arbejdsgiver i det franske system og
således ansætte drømmemedarbejderen på almindelige franske vilkår. Og dit firma
betaler via en kvartalsmæssig bankoverførsel diverse socialsikringsbidrag, pension mm.
for den ansatte - fra Danmark.
Catamaran er her for at sætte det op for dig sammen med de franske myndigheder.
Udstationering af medarbejdere til Frankrig
Når du sender medarbejdere på arbejdsopgaver i Frankrig, skal det indberettes til de
franske myndigheder. Får du koldsved, når du hører ord som BTP-kort, fransk
repræsentant, SIPSI-erklæring.
Så kontakt Catamaran, vi hjælper gerne.
EORI-nummer for dit franske selskab
Et EORI-nummer (Economic Operators’ Registration and Identification) er et nummer,
du får tildelt, når du registrerer din virksomhed som importør eller eksportør. Hvis du
har et fransk firma, får du måske en dag brug for at få oprettet et fransk EORI-nummer.
Catamaran hjælper dig, så din varecontainer ikke står blokeret i en Middelhavshavn.
Få en fransk adresse til din aktivitet
Du skal bruge en adresse i Frankrig, enten til modtagelse af din franske post eller fordi
du laver et firma i Frankrig og vil undgå dyre kontorlokaler.
Catamaran har myndighedernes officielle godkendelse til at tilbyde dig en adresse.
Få dansk og fransksproget sekretærassistance
Har du brug for hjælp, når google-oversættelsen er nonsens? Er noget gået i
hårdknude med betaling fra en fransk kunde? Har du andre franske udfordringer?
Hos Catamaran hjælper vi gerne på ad hoc timebasis.
K-bis, SIREN, SIRET, numéro de TVA intracommunautaire…
Catamaran hjælper dig med at fremskaffe disse registreringsnumre og dokumenter
Catamarans hemmelige adresse:
Élémentaire er en hyggelig restaurant i
Paris’ 2. arrondissement. Lækker mad i
flotte, æstetiske omgivelser. Hold øje
med dagens retter på menukortet, som
passer til sæsonens produkter.
https://elementaire.paris/en

Catamaran anbefaler:
TIMEVAT – dit internationale økonomiog eksporthus. TIMEVAT har speciale i
håndteringen af moms i Frankrig & EU.
Stor erfaring med rapportering i
forlængelse af selskabers lager og salg via
AMAZON FBA.
https://www.timevat.com/ecommerce/dansk-e-handel-til-eu/

Catamaran er glad for, at du læser vores nyhedsbrev.
Ønsker du, at fravælge det, så send besked til: bonjour@catamaran.fr

