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EA Berlin hakkında
Berlin Tek başvuru noktası (EA) işadamlarına ve iş
Kadınlarına veya bunlardan biri olmak isteyenlere idari
işlemlerinin yürütülmesinde yardımcı olmaktadır.
EA Berlin’in yetkili uzman danışmanları, evraklarınızın
tam olup olmadığına dikkat ederler, en kısa yolları
bilirler ve ilgili resmi daireler arasında işlem akışı
kurmanızda size yardımcı olurlar. Böylece gerekli
belgelerinizi, izin ve ruhsatlarınıza veya beklediğiniz
bildirgelere daha hızlı ve daha kolay ulaşabilirsiniz.

Her türlü danışmanlık ve destek ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Çevrimiçi portal
Sıra numarası alarak resmi dairelere bireysel başvuru
yapmak artık tarihe karıştı. EA Berlin portalı sayesinde
evinizde, ofisinizde ya da dilediğiniz herhangi bir yerde
tüm işlemlerinizi İnternet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz!
Eksiksiz ve doğru başvuru yapmanız için gerekli tüm
bilgilere buradan ulaşabilir, başvurularınızı online
gönderebilir ve işlem durumlarını her
zaman açıklıkla takip edebilirsiniz.

www.ea.berlin.de ► ► ► ► ► ► ►

İşte bu Laura!

► Ticari faaliyetinizin

başvurusu, değişiklikleri veya
iptali hakkında işleri

► El sanatları

kayıt, değişiklik ve iptal
işlemleriniz

► Serbest meslek

kayıt ve ruhsat işlemleriniz

► Sınırötesi hizmet

bildirim ve kayıt işlemleriniz

► Mesleki nitelik

Laura Berlin‘de kendi moda tasarım
dükkanında serbest çalışmak istiyordu.
EA Berlin‘in yardımıyla epey zaman
kazandı ve Zabıta Müdürlüğüne, oradan
Vergi Dairesine, sonra da Esnaf ve
Zanaatkarlar Odasına teker teker
koşturmasına gerek kalmadı. Dairelerin
çalışma saatleri dışında bile mesleğiyle
ilgili başvurusunu rahatça evinden
yapabildi. Online portal üzerinden
gerekli her forma ulaştı, bunları
doldurdu ve yine online gönderdi.
Birkaç gün sonra da onaylanmış ticari
başvurusunu posta kutusunda buldu.

kabul işlemleriniz

Video ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

