Ja założyłam działalność w Niemczech to nie jest
trudne
Założenie działalności gospodarczej w Niemczech wcale nie jest trudne, jak obawia się wiele
osób. Jest to bardzo opłacalne, o wiele bardziej niż praca w formie etatowej od początku do samej
emerytury. Nie ma obowiązku pracy w jednym miejscu przez osiem godzin na dobę, nie ma
męczącego szefa, nie ma podległości służbowej. We własnej firmie są szanse na rozwój oraz
kreatywność, na zarabianie dla samego siebie. Polacy to ludzie kreatywni i chętnie taką działalność
podejmują, chcąc zarobić dla siebie i rozwijać swoją działalność, czasami przekształcają ją w firmę
rodzinną. Muszą pamiętać o tym, aby mieć wsparcie specjalistów – szczególnie na początku takich
działań gospodarczych.

Kto pomoże? Zawsze Carebiuro.de
Taką pomoc daje im Carebiuro.de – za 50 € szybko oraz bardzo sprawnie zarejestruje
gewerbe, a za 35 € miesięcznie poprowadzi jej wszelkie sprawy. Jedna z klientek powiedziała
tak „ja założyłam działalność w Niemczech, to nie jest trudne”. Od 2011 roku firmy z Polski
działają w Niemczech bez żadnych utrudnień. Przepisy są przyjazne, składki są niższe, rynek jest
duży, bo w Niemczech mieszka aż 80 milionów osób. Potencjalnych klientów jest wielu. Klientki
często mówią „ja założyłam działalność w Niemczech, to nie jest trudne” i mają rację.

Jak zacząć działalność gospodarczą na terytorium
Niemiec?
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Niemczech wymaga spełnienia pewnych
warunków. Można poprosić o pomoc taką firmę, jak Carebiuro.de. Należy przygotować pewne
dokumenty konieczne do założenia firmy:
•
•
•
•

dwustronna kopia dowodu osobistego albo paszportu;
pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu rejestracji firmy;
koncesja, zezwolenie albo też nieodzowne uprawnienia do pracy;
umowa najmu lokalu, w którym prowadzona będzie taka działalność;

Doradcza firma zapewni potwierdzenie zameldowania w Niemczech.

Co jeszcze powinna zrobić firma?
Na pewno musi dowiedzieć się następujących rzeczy:
➢ *zbadać rynek danej branży, która jest dla niej interesująca;
➢ *poznać konkurencję, jej działania oraz ceny;
➢ *zaistnieć na rynku, czyli zadbać o promocję firmy i jej reklamę;
➢ *zadbać o prowadzenie księgowości;
➢ *poznać zasady opodatkowania (rozliczać można się samodzielnie lub ze współmałżonkiem,
można zabiegać o zwrot podatku);
➢ *zadbać o ubezpieczenie zdrowotne – ustawowa polisa daje dostęp do służby zdrowia dla
właściciela gewerbe i jego rodziny. Prywatna polisa obejmuje wyłącznie właściciela gewerbe,
dla rodziny należy dokupić dodatkowe polisy. Polisa prywatna jest sposobem na szybki
dostęp do usług medycznych bardzo wysokiej jakości.
Gdy pozna się zasady i przepisy to życie w Niemczech będzie łatwiejsze. Można jednak zlecić
założenie firmy doradcom i zająć się prowadzeniem działalności gospodarczej – to optymalne
rozwiązanie. Zespół doradców firmy Carebiuro.de pomoże, doradzi, zadba o klienta. Znamy
przepisy, a nasze kompetencje oraz doświadczenie zawodowe są gwarancją zadowolenia każdego
klienta. Zapraszamy do kontaktowania się z naszymi ekspertami.

1. Kliencie, pracuj bezpiecznie
Wyjazd do Niemiec to poważna decyzja. Założyć firmę pomoże Carebiuro.de – za 50 €
zarejestruje firmę, za 35 € poprowadzi jej wszelkie sprawy. Nasi doradcy chętnie pomogą,
poradzą, przedstawią zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Co Carebiuro.de zrobi dla klientów?
Carebiuro.de wykona takie działania dla klientów:
➢ Zarejestruje firmę, czyli zbierze dokumenty, wypełni formularze, złoży dokumenty w
urzędzie gminy, odpowie na pisma kierowane do firmy;
➢ Zadba o tłumaczenie dokumentacji;
➢ Zapewni adres zameldowania dla firmy;
➢ Zadba o ubezpieczenie właściciela firmy oraz najbliższych mu osób;
➢ Poprowadzi pełną księgowość – rozliczy faktury, skontroluje koszty i przychody firmy,
wyliczy kwotę wolną od podatku, co roku rozliczy działalność;
➢ Będzie reprezentować firmę przed urzędami.
3.Dla osób zaradnych
Dla zaradnych jest wiele ofert na niemieckim rynku. Najlepiej jednak założyć własną małą
firmę. Można sprawdzić wszelkie informacje związane z takim działaniem w firmie
Carebiuro.de. Opiekunki osób starszych, firmy budowlane oraz transportowe mogą
skorzystać ze wsparcia, które odciąży ich i da im czas na rozwój działalności gospodarczej.

4.Carebiuro.de to odpowiedź
Carebiuro.de odpowiada na potrzeby Polaków. Pomaga zakładać działalność, zapewnia
zameldowanie we własnym biurze, doradca, odpowiada na pytania. Porad udziela w języku
polskim, co ma znaczenie, ponieważ nie wszyscy potrafią biegle komunikować się w języku
polskim.
5.Szybko, kompleksowo bez kłopotów
Carebiuro.de rejestruje firmy szybko, kompleksowo, bez najmniejszych kłopotów.
Opiekunki, firmy transportowe, firmy budowlane mogą zyskać porady, zameldowanie,
pomoc na co dzień – 50 € płaci się za rejestrację firmy, a 35 € kosztuje prowadzenie spraw
firmy przez cały miesiąc. Formalność oraz sprawy urzędowe to domena działania doradców
tej właśnie firmy.

Amazon to popularny kanał dystrybucji
Amazon działa od 1994 roku, jest to firma Jeffa Bezosa. Firma zajmuje się handlem
elektronicznym i otworzyła dziesiątki magazynów na całym świecie – w Polsce otworzone zostały
cztery centra dystrybucyjne. Jeśli firma sprzedaje towary korzystając z internetu do państw UE i
przechowuje je w magazynach firmy Amazon (FBA), wtedy należy zarejestrować się do VAT w
krajach zamieszkania Twoich klientów. Zagranicznego biura mieć nie trzeba – firma może mieć
siedzibę w Polsce, a za granicą składuje towar w magazynach Amazona i dzięki tej firmie wysyła
je do klientów. Jest to rozwiązanie wygodne, nieskomplikowane oraz niedrogie.
Numerów VAT w UE dla sprzedawców towarów przez FBA jest więcej niż jeden. Firma
musi rejestrować się w każdym państwie UE jako płatnik podatku VAT. I w każdym musi płacić
VAT, zawsze sprawdzając w tabeli stawki.

Płatnik VAT – na jakich zasadach?
Unia Europejska wprowadziła pewne progi podatku od wartości dodanej, czyli VAT dla
sprzedawców FBA z innych krajów. Jeśli dana osoba/firma nie przekroczy tego progu, to może
mieć krajowy numer VAT. Nie musi płacić zagranicznych podatków.

O czym pamiętać musi każdy przedsiębiorca, aby nie
popaść w problemy
Wszystkie firmy w UE po przekroczeniu progu płatności muszą poddać się rejestracji VAT
w tym kraju.
Każda firma w UE przekraczająca próg sprzedaży wysyłkowej w innym państwie UE, jest
zobowiązana zarejestrować się do VAT.

Każda firma spoza UE zbywająca różnorodne produkty w UE powinna posiadać rejestrację
do VAT w państwie, w którym magazynuje własne towary.
Każda firma poza europejską wspólnotą magazynując oraz sprzedając towary do innych
państw członkowskich UE musi płacić podatek VAT w kraju przechowywania tych towarów.

Firmy muszą zawsze stosować takie zasady:
Polski przedsiębiorca powinien rozeznać od razu przepisy europejskie
– dyrektywa VAT, powinien wypełniać regularnie obowiązek rejestracji do
V A T w N i e m c z e c h . D l a n i e g o w a ż n e s ą zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w
Niemczech, jeśli sprzedaje produkty online powinien mieć zaświadczenie o rejestracji jako
podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). Każda firma musi uzyskać
zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa staje się obowiązkowa po przekroczeniu
progów, a e-commerce VAT w Niemczech to bardzo zyskowny sektor biznesu. Księgowość
sprzedaży na Amazon jest istotna, podobnie jak rejestracja VAT sprzedaży na Amazon.
Amazon i eBay w Niemczech są często używanymi kanałami dystrybucji dla polskich firm.
Rejestracja VAT – polska księgowość pozwala rozliczyć wszelkie działania biznesowe, w tym
handlowe, które są nieodzowne do przeprowadzenia aktywności.

Więcej o progach
Gdy firma przekroczy progi, czyli pewne kwoty, na terenie krajów UE to musi zarejestrować
się jako podatnik. Konieczne jest opłacanie VAT i posiadanie właściwej dokumentacji. Jeśli firma
nie potrafi samodzielnie się rozliczać to może zlecić pracę firmie trzeciej. servicevat.de, firma
doradcza która :
✓ za 100 € skutecznie rejestruje firmy do VAT
✓ za 100 € miesięcznie rozlicza VAT.
Niedrogo, dobrze, zgodnie z przepisami przeprowadza takie działania.
VAT rejestruje się, gdy dana firma przekroczy próg sprzedaży wysyłkowej oraz gdy
składuje własne produkty w zagranicznym magazynie Amazon. VAT płaci, gdy np. sprzeda
towarów za więcej niż 100 000 € w Niemczech lub 35 000 € we Francji. Po przekroczeniu limitu
płaci się VAT – 19 procent w Niemczech i 21 procent we Francji. Najniższy VAT jest w
Luksemburgu – wynosi on 17 procent.

Ubezpieczenie w Niemczech pora wybrać
Niemiecki system opieki zdrowotnej nie należy do skomplikowanych. Można skorzystać z
państwowej, czyli ustawowej kasie chorych lub prywatnej kasy chorych. Klienci mogą poczytać o
polisach, a obcokrajowcy nie powinni dać się zwieść EKUZ czy polskim polisom zdrowotnym. Tylko
niemiecka polisa zdrowotna jest pełnowartościowym ubezpieczeniem obowiązującym na terenie
Niemiec.

Jakie ubezpieczenia są oferowane w Niemczech?
W Niemczech wybiera się jedną z kas chorych lub dobrowolną polisę zdrowotną.
Dobrowolne polisy prywatne są oferowane przez wiele firm, mają one znaczenie i na pewno ich
wartość jest dość wysoka. Mówimy o wartości użytkowej, ponieważ wartość finansowa w formie
składki nie należy do dużych -30, 50, 100 € miesięcznie kosztuje dobra polisa zdrowotna. Warto
dokupić do niej opcję OC oraz ubezpieczenie stomatologiczne. Wizyty u dentysty są rujnująco
drogie, lepiej zatem nie ponosić ich kosztów z własnego budżetu. Można dokupić także
ubezpieczenie Assistance oraz NNW, czyli opłacenia następstw nieszczęśliwego wypadku – są to
opcje dodatkowe, stąd określenie, że można. Nie jest to obowiązkowe.

Czy ubezpieczenie zdrowotne to droga sprawa? Nie, to
nie jest prawda
Polisy zdrowotne nie są kosztowne – to zaledwie 30 € miesięcznie dla opiekunek osób
starszych, od 55 € uiszczają miesięcznie osoby prowadzące gewerbe budowlaną. Oczywiście
można kupić znacznie droższą polisę, ale nie jest to opcja dla każdego. Klienci potrzebują wsparcia,
a doradcy pomogą dobrać najlepsze ubezpieczenie.

Brak polisy i kary finansowe idą ze sobą w parze
Brak polisy oznacza kary finansowe, zgodnie z ustawą § 193 ust. 4 VVG osoby. Za pierwsze
sześć miesięcy życia w Niemczech bez polisy pobierana jest kara równa wysokości miesięcznej
składki, a za każdy następny miesiąc kara ta liczona jest jako 1/6 składki miesięcznej
ubezpieczenia. Unikanie ubezpieczenia się w Niemczech to ogromne kłopoty i trudne sytuacje.

Czy polisa jest na pewno potrzebna? Może za kilka lat
ją kupię, ale teraz na pewno nie
Rezygnując z polisy ponosi się wysokie koszty w razie leczenia choroby i łamie się przepisy.
Od 2009 roku polisa zdrowotna jest obowiązkowym parasolem ochronnym.
W ramach polisy zdrowotnej zapewnia się pacjentom:
•

Leczenie ambulatoryjne;

•

Leczenie szpitalne;

•

Badania ogólne i specjalistyczne;

•

Transport do szpitala;

•

Zakup okularów czy szkieł kontaktowych;

•

Dofinansowanie do protezy (do 80 procent).

Niemiecka polisa zdrowotna nie uwzględnia żadnych limitów finansowych i opłaca całkowite
koszty leczenia.

Polskie biuro w Leverkusen

Rejestracja i prowadzenie gewerbe w Niemczech z www.carebiuro.de
Z Carebiuro.de w łatwy sposób założysz gewerbe w Niemczech.
Niezależnie czy Twoje Polskie biuro jest w Leverkusen czy gdzie indziej
- Wszystkie sprawy do rejestracji odbywają się poprzez email czy WhatsApp czyli
przyjazd do biura nie jest wymagany
- Rejestracja trwa w większości 24h
Rejestracja firmy jest możliwa również jeśli nie posiadasz adresu dla firmy w Niemczech,
ponieważ www.carebiuro.de rejestruje Gewerbe w Niemczech bez zameldowania poprzez
Polskie biuro w Leverkusen. Specjalizujemy się w zakładaniu gewerbe w Niemczech dla:
•

Gewerbe dla budowlanki, działalność dla budowlanki.
Zakres działania to rejestracja Gewerbe, w przypadku potrzeby rejestracja w
Handwerkskammer, Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer oraz
Freistellung.
- Rejestracja w większości 24h
- wszystko poprzez email
- koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 50 €
•

Gewerbe opiekunek, działalność dla opiekunki w Niemczech
Zakres działania to rejestracja Gewerbe
- Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer
- Rejestracja w większości 24h
- wszystko poprzez email
- koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 35 €
•

Gewerbe dla transportu działalność dla Transportu do 3,5T
Zakres działania to rejestracja Gewerbe
- Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer
- Rejestracja w większości 24h
- Wszystko poprzez email
- Koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 35 €
•

dla E-commerce, czyli handlu internetowego (np. Amazon, Ebay
Zakres działania to:
- złożenie wniosku o przyznanie USt Nr. Czyli nr. VAT
- prowadzenie miesięcznych rozliczeń VAT
- zarejestrowanie w centrali rejestracji opakowań

- Wszystko poprzez email
- Koszt rejestracji 100 € dalszy koszt to 100 €

NOWOŚĆ: z dniem 10.07.2019 w EuGH (Europejskim sadzie) zapadł wyrok (Az. C649/17), że sprzedawcy Amazon musza być telefonicznie osiągalni i odpowiadać na
zapytania klientów.
Poprzez Carebiuro oraz w polaczeniu z Servicevat.de można taki service
Załatwić.
•

dla przemysłu jak spawacze, elektrycy
Zakres działania to rejestracja Gewerbe, w przypadku potrzeby rejestracja w
Handwerkskammer, Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer oraz
Freistellung.
- Rejestracja w większości 24h
- wszystko poprzez email
- koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 50 €
•

inne branże w zależności od twoich potrzeb

Nasze "Polskie biuro w Leverkusen" obsługuje wiele polskich firm w Niemczech, a ceny są
niskie i przystępne dla każdego.
Rejestracja firmy kosztuje 50 €. Prowadzenie gewerbe w Niemczech to koszt od 35 € przy
obsłudze gewerbe dla opiekunki przez 50 € dla innych branż do 100 € w opcji bardzo
rozbudowanej. Koszt ten obejmuje obsługę korespondencji urzędowej, rozliczenia podatkowe,
stronę internetową twojej niemieckiej gewerbe, ale również w opcji rozbudowanej niemiecki numer
telefonu działający w całej Europie.
Zakładając gewerbe w Leverkusen w Niemczech potrzebujesz jedynie polskiego dowodu
osobistego z adresem zameldowania w Polsce. Dalszy proces rejestracji Gewerbe w
Niemczech przedstawi Ci nasz doradca, który wszystko wyjaśni w prosty i przystępny sposób w
języku polskim.

Dokumenty potrzebne do rejestracji Gewerbe
•

dwustronna kopia dowodu osobistego lub paszportu,

•

pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej – dostarczy Carebiuro.de,

•

umowa z biurem świadcząca usługę i opiekę – dostarczy Carebiuro

•

adres, pod którym firma będzie zarejestrowana – dostarczy Carebiuro

•

Dla Gewerbe z branży Auto handel dodatkowo:

•

zaświadczenie o niekaralności (Polizeiliches Führungszeugnis) – zależne od branży,

Rejestracja spółek
• Spółka z o.o., czyli spółka GmbH
-minimalny kapitał w banku 12.500 €
-Kapitał spółki – min. 25.000 € (odpowiedzialność)
-Koszt rejestracji, notariusza – ok 1000 €

• Spółka z o.o. UG Unternehmergesellschaft (Haftungsbeschränkt)
-Minimalny kapitał – 1 €
-Koszt rejestracji -od 500 €

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech z www.eurokv.pl
Rejestrując firmę w Niemczech lub pracując tam koniecznie musisz mieć ubezpieczenie
zdrowotne, ponieważ w Niemczech jest ono obowiązkowe. Za brak ubezpieczenia grożą wysokie
kary, a koszty leczenia musisz pokryć sam i mogą to być bardzo wysokie kwoty. Ubezpieczenie
zdrowotne z www.eurokv.pl spełnia wszystkie wymogi prawne. Polskie biuro w Leverkusen
zapewni Ci wszystko.
Polskie biuro z ubezpieczeniami zapewni Ci takie taryfy:
•
•
•
•
•
•

ubezpieczenie dla budowlanki w dwóch opcjach
✓ za 65 € na miesiąc przy umowie miesięcznej (na krótki okres)
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)
ubezpieczenie dla opieki w dwóch opcjach
✓ za 30 € na miesiąc przy umowie do 93 dni (na krótki okres)
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)
osób pracujących i prowadzących firmę w Niemczech w dwóch opcjach
✓ za 65 € na miesiąc przy umowie miesięcznej (na krótki okres)
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)
dla pracowników sezonowych w dwóch opcjach
✓ za 30 € na miesiąc przy umowie do 93 dni (na krótki okres)
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)
dla uczniów i studentów:
✓ od 27 € na miesiąc
Ubezpieczenia Aut w Niemczech
Na stronie www.eurokv.pl jest wystawiony przelicznik odpowiadający na pytanie, ile
kosztuje ubezpieczenie auta w Niemczech. Ubezpieczenia samochodu zależne są od
ubezpieczalni.

UWAGA: Każda taryfa roczna ubezpieczenia zdrowotnego :
1. Umożliwia do 6 tygodni ubezpieczenia w Polsce na przykład podczas powrotu do kraju na
urlop lub święta
2. Możliwość rezygnacji z umowy w razie konieczności po 3 miesiącach jej trwania.
3. Niższa cena ubezpieczenia rocznego niż przy umowie miesięcznej
4. Ciągłość trwania umowy, w razie wypadku z przedłużającym się czasem leczenia

Nasze taryfy to tak naprawdę trzy ubezpieczenia w jednej cenie, czyli:
•
•
•

Ubezpieczenie zdrowotne – chroniące Cię w razie choroby lub wypadku
OC, czyli ochrona cywilna – chroniące Cię przed szkodami wyrządzonymi osobą trzecim
Ubezpieczenie wypadkowe – zapewniające Ci odszkodowanie w razie inwalidztwa oraz w
przypadku twojej śmierci pieniądze dla twojej rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne z eurokv.pl obejmuje między innymi:
Ubezpieczenie zdrowotne:
• Wizyty u lekarza
• Pobyt i leczenie w szpitalu
• Konieczne leki i środki opatrunkowe
• Leczenie stomatologiczne w razie bólu w tym wypełnienia
Ubezpieczenie OC:
• Pokrycie kosztów szkody wyrządzonej osobie trzeciej
Ubezpieczenie wypadkowe:
• Odszkodowanie w przypadku inwalidztwa
• Wypłatę środków w przypadku zgonu ubezpieczonego

Rejestracja i rozliczenia VAT z www.servicevat.de
Z nami w prosty sposób zarejestrujesz się jako płatnik VAT w takich krajach jak Niemcy,
Wielka Brytania, Polska. Niezależnie od tego czy jesteś polską firmą, która chce rozliczać VAT w
Niemczech, czy na przykład sprzedajesz przez Amazon i musisz się rozliczyć w Wielkiej Brytanii z
polskim biurem rachunkowym w Leverkusen każde rozliczenie VAT będzie łatwe i szybkie.
Nasz Polski Księgowy w Leverkusen zapewnia niskie ceny:
•
•

Rejestracja od VAT w Niemczech za 100 €
Rozliczenia VAT w Niemczech 100 € miesięcznie

Krótki czas >>> 2 MIESIĄCE bez KOSZTÓW <<< dla zaczynających na Amazon & Ebay
Księgowość w Leverkusen obejmuje między innymi:
•
•
•
•

Rejestracje do VAT w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce
Rozliczanie VAT w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce
Rejestracje w Systemie o opakowaniach
Załatwienie zaświadczenia §22f

Bescheinigung über Erfassung als Steuerpflichtiger (§22f)
•
•
•

Dla osób sprzedających na Ebay możliwość podania adresu naszego biura
Załatwienie Gewerbe
Service telefoniczny dla klientów Amazon & Ebay

Specjalizujemy się w rejestracji i rozliczeniach VAT dla e-commerce, czyli Amazon, Ebay.
•
•

Obsługujemy sprzedawców z Chin, którzy obowiązkowo muszą rozliczać się na terenie
UE (np. Niemcy)
Zajmiemy się również księgowaniem polskich sprzedawców na terenie Niemiec i Wielkiej
Brytanii.

Usługi naszego polskiego biura księgowego w Niemczech obejmują:
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie i przekazanie odpowiednich formularzy i wniosków
tłumaczenie dokumentów istotnych dla rejestracji i rozliczeń VAT
doradztwo w zakresie lokalnych stawek podatku VAT i podlegających opłacie kwot VAT
porady doradcy podatkowego w celu omówienia obowiązków związanych z podatkiem VAT
w UE (jeśli to konieczne)
doradztwo w zakresie gwarancji bankowych i reprezentacji podatkowej (w razie potrzeby)
porady dotyczące informacji, które należy przekazać organom podatkowym,
poradę w sprawie daty rejestracji VAT
osoby kontaktowe dla lokalnych organów podatkowych, o ile numer identyfikacyjny VAT nie
został przydzielony

W razie konieczności rezygnacji z VAT w danym kraju zapewniamy też pomoc w
wyrejestrowaniu płatnika VAT.

UWAGA: Service VAT czyli rejestracja VAT jest załatwiana tylko w pakiecie serwisowym.
To znaczy, że obejmuje również miesięczne rozliczenia VAT. Nie prowadzimy tylko rejestracji
do VAT.

