GEWERBA – praca
za granicą

Firma w Niemczech? To całkiem łatwe!
Założenie małej firmy na terytorium Niemiec nie jest skomplikowane ani długotrwałe, firmy z
Polski doceniają łatwość procedur. Przepisy są o wiele bardziej przyjazne od polskich regulacji.
Otwarcie firmy trwa tylko dzień lub dwa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może działać
po wypełnieniu dokumentów u notariusza oraz dokonaniu rejestracji w Urzędzie ds. Działalności
Gospodarczej. Na numer podatkowy nie czeka się dłużej niż kilka tygodniu. Biuro doradcy
podatkowego jest cenną pomocą, ponieważ potrafi sprawnie przeprowadzić działania formalne.
Numer podatkowy trzeba mieć, aby móc wystawić pierwszy rachunek.

Kluczowe działania
Dla działalności gospodarczej ważna jest informacja oraz dokładne sprecyzowanie towaru
lub usługi, która będzie przedstawiana klientom na niemieckim rynku. Strategia marketingowa to
jedno z pierwszych działań. Można ją przygotować samodzielnie, ale warto skonsultować z
ekspertami. Firma musi dobrze znać rynek, zbadać konkurencję. Jej najważniejszym celem jest
pokonanie konkurentów i posiadanie pewnego udziału w rynku. Kampania musi mieć
sprecyzowanego adresata. Zasada marketing mix jest ważna i stosowana. Strategia marketingowa
powinna mieć własny budżet.

Po cóż jest potrzebna spółka z o.o.?
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dość drogie – wymaga wizyty u
notariusza oraz zgłoszenia spółki do rejestru handlowego. Założenie spółki wiąże się z kosztami –
od 2000 do 3000 € Mała jednoosobowa działalność gospodarcza może być stworzona za
kilkadziesiąt €
.

Jakie firmy często są tworzone w Niemczech?
Do popularnych firm należy działalność gospodarcza osoby fizycznej oraz spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Prestiż oraz efekt marketingowy są atutami spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Koszty obsługi firmy są wyższe niż małej gewerbe, ale ograniczona
odpowiedzialność oznacza, że długi lub zobowiązania firmy są opłacane z jej majątku, a nie z
pieniędzy udziałowca, czyli wspólnika. Wybór formy prawnej oznacza konieczność
przeanalizowania potencjału przedsiębiorcy, jego działalności, klientów oraz docelowego rynku, na
którym firma zamierza działać.

Samodzielnie czy ze wsparciem doradcy?
Dzięki doradcom czy firmom konsultingowym unika się pomyłek oraz można oszczędzić
czas. Firmy konsultingowe posiadają wiedzę ,doświadczenie, przeprowadzają analizę rynku
docelowego. Prezentują aspekty, o których dana firma może nie mieć żadnej wiedzy i nie być ich
świadoma. Prawo, kultura, etyka biznesu, finanse – taką wiedzę posiadają firmy doradcze. Warto
korzystać pełnymi garściami z wiedzy i know-how firm konsultingowych. W ten sposób unika się
problemów prawnych oraz organizacyjnych, a finanse są dobrze wydatkowane.

Solidny i rzetelny doradca, czyli Carebiuro.de
Jedną z czołowych firm jest Carebiuro.de. Ona doskonale powie jak funkcjonować na
niemieckim rynku. Dzięki niej czas gewerbe zostanie oszczędzony i za 50 € można mieć
przeprowadzone formalności rejestracyjne malej firmy. Sprawy finansowe, podatkowe,
organizacyjne biura chętnie zrealizuje Carebiuro.de. Za 35 € miesięcznie oferowana jest
solidna obsługa danej firmy.

Sprzedaż polskich produktów
Jeśli firma wysłała towary do Polski, które trzeba opodatkować VAT w rozumieniu polskich
przepisów VAT a poza tym przekraczają próg 150000,00 PLN (wyłączając podatek) mają
powinność rejestrowania się do podatku VAT. To samo dotyczy założonych w danym roku
kalendarzowym firm, które przekraczają próg 150000,00 PLN. Jeśli firma jest poniżej tego progu
to ma dowolność – może, lecz nie musi rejestrować się do VAT. Próg nie ma zastosowania w
przypadku usług doradczych, dostaw towarów z akcyzą.

A jak to jest z firmami zagranicznymi?
Firmy zagraniczne dostarczające towary podlegające obowiązkowi ovatowania ich muszą
dokonać rejestracji dla celów VAT, niezależnie od obrotu, który musi być opodatkowany.
Zagraniczne firmy nie muszą rejestrować się do VAT w Polsce, gdy:
o

Dostarczają towary, dla których podatek VAT rozliczą klienci (zasada odwrotnego obciążenia)

o

Realizują usługi, dla których podatek VAT będzie rozliczony przez klienta (odwrotne
obciążenie)

Jeżeli dana firma nie jest zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce, ale sprzedaje i przesyła
towary z innego kraju UE do klientów w Polsce, którzy nie płacą podatku, a robi to w formie
sprzedaży wysyłkowej, to po przekroczeniu progu 160 tysięcy złotych będą musieli zacząć płacić
VAT w Polsce

Kilka informacji o rejestrowaniu VAT
Jeśli przedsiębiorstwo musi zgłosić się do VAT to powinno uzyskać polski numer
podatkowy. Jeśli roczny obrót danej firmy nie przekracza 50000,00 PLN (11500 EUR), wówczas
VAT tej firmy nie dotyczy. Procedurę można bezpośrednio po otrzymaniu świadectwa rejestracji ze
strony Krajowego Rejestru Sądowego dokonać. Wniosek powinien zawierać odpis aktu
założycielskiego, świadectwo rejestracji oraz standardowy formularz, który musi zostać wypełniony
przez reprezentantów firmy.
Jeśli zagraniczna firma musi zarejestrować się do VAT w Polsce to servicevat.de chętnie
pomoże. Zarejestruje firmę za 100 € i regularnie, w cyklach miesięcznych, rozliczy ten podatek za
100 € miesięcznie.
Do rejestracji VAT w Polsce należy mieć dokumenty:
•

Oryginalny akt założycielski spółki przetłumaczony w sposób przysięgły na język polski;

•

Oryginalny wyciąg z rejestru poświadczający funkcjonowanie firmy w danym kraju z
tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

•

Oryginał potwierdzenia rejestracji dla celów VAT za granicą przetłumaczony przez
tłumacza przysięgłego;

•

Umowę z bankiem w Polsce na prowadzenie rachunku bankowego;

•

Umowa z firmą księgową w Polsce,

•

Umowy z polskimi kontrahentami albo opis aktywności gospodarczej w Polsce,

•

Pełnomocnictwo dla servicevat.de wystawione przez osobę uprawnioną figurującą w
rejestrze sądowym;

•

Dowód opłaty skarbowej w wysokości 170,00 PLN,

•

Formularz VAT-R

•

Formularz VAT-UE

•

Formularz NIP-2

Procedura rejestracji trwa miesiąc lub nieco dłużej, co każdy przedsiębiorca musi brać pod
uwagę i nie wszczynać postępowania na ostatnią chwilę. Lepiej zawczasu podjąć odpowiednie
kroki.
Polska od 1993 roku stosuje podatek VAT, muszą go płacić firmy polskie oraz zagraniczne.
Polska ustawa o podatku VAT została zaktualizowana w 2004 roku i od tej pory obowiązuje w
takiej formie.

Kiedy zagraniczne spółki muszą płacić VAT w Polsce?
Usługi objęte obowiązkiem płacenia VAT w Polsce świadczą takie oto usługi:
✓

Import towarów do Polski spoza krajów Unii Europejskiej;

✓

Kupowanie oraz sprzedawanie towarów w Polsce;

✓

Przekazywanie produktów do osób prywatnych przez internet, do których zastosowanie mają
progi VAT;

✓

Magazynowanie towarów dla klientów;

✓

Organizowanie wydarzeń kulturalnych, na które obowiązują bilety wstępu;

✓

Jeśli firma nie jest podatnikiem VAT, ale jest beneficjentem usług z Polski podlegających
odwrotnemu obciążeniu;

✓

Pozyskiwanie wewnętrzne produktów.

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech od 30 €
Co to jest 30 € ? To niewielka suma, jaką wydaje się na jedne małe zakupy
spożywcze w niemieckim sklepie. Za te pieniądze można kupić również odzież – na
przykład bluzkę lub spodnie w skromnym sklepie w Niemczech. Taka kwota nie obciąża
budżetu żadnego gospodarstwa domowego, jest niezauważalna. Jednak może taka kwota
mieć znaczenie, gdy wyda się ją na zakup ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki niej klient
ma zapewnione leczenie medyczne podczas pobytu w Niemczech. Nie każda firma
posiada tak niedrogie polisy, ale Eurokv.pl za 30 € posiada w ofercie ubezpieczenie
zdrowotne dla opiekunek osób starszych właśnie za 30 € miesięcznie, czyli 1 € dziennie –
dla osoby przebywającej w Niemczech do 93 dni, powyżej tego czasu polisa kosztuje 55 €.
Taka polisa zapewnia dobre leczenie i przyczynia się do podniesienia jakości życia.
Niejedna osoba marzy o życiu bez problemów i wydatków na leczenie. Dzięki osłonie
Eurokv.pl jest to realne.

Od 30 € się zaczyna…
Za 30 € jest tania polisa zdrowotna. Inne stawki są następujące:
•

65 € wyłoży na ubezpieczenie zdrowotne krótkoterminowe robotnik budowlany, a za 55 €
będzie dostępne ubezpieczenie długoterminowe;

•

od 27 € zapłaci student za ubezpieczenie zdrowotne

W cenie ubezpieczenia zdrowotnego są także ujęte bardzo potrzebne opcje wypadkowa
oraz OC. Dla klientów jest to duże udogodnienie. Pobyt dłuższy niż 3 miesiące w Niemczech
wymaga zameldowania. Każda osoba zameldowana musi mieć ubezpieczenie zdrowotne. OC to 1
mln euro na odszkodowanie za szkodę (opiekunki seniorów) czy 1,5 miliona € na odszkodowanie
za wyrządzoną szkodę (pracownicy budowlani). Jeśli zdarzy się wypadek to klient, który w jego
wyniku został inwalidą może liczyć na 25 000 € odszkodowania. Jest to dla niego wsparcie w
trudnej sytuacji, wynikające z polisy. Rodzina zmarłego ubezpieczonego otrzyma 10 000 €
odszkodowania za zgon osoby bliskiej.
Ustawowa kasa chorych wiąże się z płaceniem 14,6 procent miesięcznych poborów. Połowę
płaci pacjent, połowę uiszcza pracodawca., co nazywane jest systemem solidarnościowym.
Ubezpieczenie ustawowe obejmuje osoby zarabiające poniżej 4000 € brutto, emerytów oraz
zarejestrowanych bezrobotnych. Osoby zarabiające więcej niż 4000 € mogą ubezpieczyć się
prywatnie, co jest dla nich o wiele wygodniejsze. Ubezpieczenie prywatne ma indywidualne
składki, naliczane od stanu zdrowia, wieku, zawodu. Więcej zapłaci osoba starsza niż młoda,
wykonująca ryzykowny zawód niż pracująca na przykład w bibliotece czy urzędzie. Polacy
pracujący w Niemczech muszą pamiętać o obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

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.

