Noderīgas adreses
Vācijas vēstniecība Latvijā - http://www.riga.diplo.de/
Kancleres mājas lapa - http://www.bundeskanzlerin.de
Informācijas par Vācijas kancleri un viņas biroju, kancleres pienākumiem un dienas kārtību. Vietne - vācu, angļu un
franču valodā.
Valdības mājas lapa - http://www.bundesregierung.de
Informācija par valdību un tās aktivitātēm. Informācija par Bundestāgu, tā struktūru un aktivitātēm, likumdošanu,
prezidiju, parlamenta komisijām, vēlēšanām un informācija par ES un citiem starptautiskiem jautājumiem.
Informācija par visiem Vācijas ministriem (ieskaitot CV), saites uz ministrijām. Tāpat arī pieejams valsts
pamatlikums (konstitūcija), dažādas publikācijas un informācija par dažādiem aktuālajiem ES jautājumiem. Vietne vācu, angļu un franču valodā.
Vācijas centrālā banka - http://www.bundesbank.de
Informācija par monetāro politiku, finanšu tirgiem, to uzraudzību, norēķinu sistēmām, likumdošanu, statistikas
datiem, dažādām publikācijām. Vietne - vācu un angļu valodā.
Statistikas pārvalde - http://www.destatis.de
Dažāda veida statistikas dati un datu bāzes. Vietne - vācu un angļu valodā.
Nodokļu pārvalde - http://www.steuerliches-info-center.de
Nodokļu pārvaldes funkcijas, mērķi un uzdevumi, Vācijas nodokļu sistēma, nodokļu skaidrojumi, nodokļu institūciju
struktūra. Papildus informācija par Vācijas Muitas pārvaldi. Vietne – vācu un angļu valodā.
Ekonomikas un tehnoloģiju ministrija - http://www.bmwi.de
Informācija par ministriju un tās darbību uzņēmējdarbības veicināšanas jomā; pieejamas dažādas publikācijas.
Vietne - vācu, angļu un franču valodā.
Finanšu ministrija - http://www.bundesfinanzministerium.de
Informācija par valsts budžetu, nodokļu un muitas politiku u.c. Vietne - vācu, angļu un franču valodā.
Vācijas biznesa portāls - http://www.german-business-portal.info
Informācija par uzņēmējdarbību Vācijā, ietver tādus jautājumus kā dubultu aplikšana ar nodokļiem, sociālās
apdrošināšanas sistēmu, darba samaksu, cenu līmeni, nekustamo īpašumu tirgu utt.
Doing Business in Germany - http://www.german-business-directory.com
Pārskats par Vācijas tirgu. Pieejama informācija par noieta kanāliem, ārējās tirdzniecības nosacījumiem, importa
un muitas nosacījumiem, darba tirgus jautājumiem, darba uzturēšanās atļaujām ārvalstniekiem, importa līgumu
juridiskiem aspektiem, industriālo īpašuma tiesību juridisko aizsardzību u.tml. Vietne – angļu valodā.
Ārējās tirdzniecības kameras - http://ahk.de
Pieejama informācija par Vācijas ārējās tirdzniecības kameru, tās mērķiem, uzdevumiem un pakalpojumiem
uzņēmējiem, kā arī informācija un kontakti pārstāvniecībām ārvalstīs (120 pārstāvniecības 80 valstīs). Vietne –
vācu valodā.
Germany Trade and Invest - http://www.gtai.com
Informācija par Vācijas tirdzniecības un investīciju aģentūras darbu, aktivitātēm un funkcijām. Dažāda informācija
tiem, kas vēlas investēt Vācijā. Vietne – vācu, angļu, franču, krievu, arābu, japāņu un spāņu valodā.
Tūrisma portāli- http://www.germany-tourism.de; http://www.everythingaboutgermany.com
Informācija par nokļūšanas iespējām Vācijā, par naktsmājām, par apskates vietām un dažādiem pasākumiem
pieejama vācu un angļu valodā. Var lejupielādēt dažādus tūrisma materiālus.

