REJESTRACJA
GEWERBE W

NIEMCZECH

Mała firma w Niemczech
Firma w Niemczech to dobry pomysł na własne sprawy. Przedsiębiorczość jest cenna, a
zakładanie firmy w Niemczech stało się sposobem na sprawne funkcjonowanie. Osoby fizyczne
mogą mieć własną firmę w Niemczech, tak zwaną gewerbe. Taka firma jest bardzo łatwa do
prowadzenia. Polscy przedsiębiorcy mogą otworzyć własne przedstawicielstwa, mogą także stać
się wspólnikami nowych spółek w tym kraju.
Forma prawna ma znaczenie Wybór formy prawnej jest znaczący. Zazwyczaj wybierane są
pewne formy działania takie, jak:
•

niezależny oddział

•

przedstawicielstwo

•

spółka jawna

•

spółka komandytowa

•

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

•

działalność własna czy też na własny rachunek

Rejestrowanie działalności na własny rachunek
Każdy człowiek, który chce mieć własną firmę powinien:
•

Dokonać rejestracji w urzędzie ds. gospodarczych w Niemczech, zameldować się w
urzędzie meldunkowym w miejscu zamieszkania.

•

Do rejestracji firmy potrzebne są: kopia paszportu, dowód zameldowania, wypełniony
prawidłowo formularz zawierający opis działalności gospodarczej, umowa kupna, dzierżawy
albo wynajęcia lokalu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza.

Gdy rejestracja jest dokonana to urząd ds. gospodarczych przekazuje informację o rejestracji
firmy do danego urzędu skarbowego.

Własna firma to niezależność oraz możliwości
Przedsiębiorca musi być czujny i wiedzieć, że pewne formy działania wymagają koncesji
np. handel, sprzedaż materiałów niebezpiecznych, ubezpieczenia. Spółki kapitałowe muszą
dokonać wpisu do rejestru handlowego. O taki wpis musi postarać się każda firma, nie ma od
tego odwołania ani zwolnienia. Właściciel firmy jednoosobowej ma luksus samodzielnego
podejmowania decyzji.
Jest też pewne ryzyko – taki przedsiębiorca odpowiada własnym majątkiem. Wszelki
zmiany adresu czy zmiany nazwy wymagają zgłoszenia w urzędzie ds. gospodarki.
Polacy, którzy mają samodzielną firmę w Niemczech muszą pracować sami, bez
zatrudniania pracowników, prace mają im być powierzane przez więcej niż jednego pracodawcę,
a dochody powinny wystarczać na codzienne życie oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych.
Działalność musi być rejestrowana, a koncesja musi znaleźć się w posiadaniu danej osoby.

Ile kosztuje rejestrowanie firmy w Berlinie?
Kilka przykładowych stawek rejestracji firmy w Berlinie jest następujące:
•

26 € za zgłoszenie osoby fizycznej (płaci się za każdego wspólnika obecnego w spółkach
osobowych)

•

31€ za zgłoszenie osoby prawnej (13 € dopłaca się za każdą osobę mogącą
reprezentować spółkę)

•

20 € płaci się za zgłoszenie zmian

•

0 € kosztuje wymeldowanie

Gewerbe – jak, gdzie i kiedy?
Chcesz mieć własną firmę budowlaną? Marzysz o prowadzeniu małej firmy opiekuńczej,
transportowej czy oferującej usługi czystościowe? Chcesz rozwijać się i zarabiać? Nie masz
zamiaru płacić wysokich podatków w Polsce? Działaj sprawnie i skutecznie w Niemczech.
Koniecznie zgłoś się do firmy Carebiuro.de. Wystarczy dokonać kilku ruchów – zarejestrować
firmę i zacząć prowadzić ją na co dzień. To właśnie robi Carebiuro.de. Szybko, solidnie i na
potrzeby klientów. Firma w Niemczech bez meldunku jest rozwiązaniem efektywnym oraz
zgodnym z prawem, to dobre i niedrogie rozwiązanie .Z Carebiuro.de warto podjąć biznesowe
wyzwania w tym kraju, z pomocą profesjonalistów. Taka pomoc ma ogromne znaczenie,
ponieważ pomaga spokojnie rozwijać się i nie popaść w problemy. Lepiej wydać pieniądze na
pomoc ekspertów niż samodzielnie borykać się z prowadzeniem firmy.

Carebiuro.de zapewnia zawsze:
•

Rejestrację firmy za 50 €;

•

Prowadzenie biura firmy za 35 € miesięcznie dla opiekunek a dla innych branż za 50
€ miesięcznie. W tej kwocie znajduje usług takie jak np.: odbiór poczty, wizyty w
urzędach, odbieranie telefonów, pomoc w dostaniu NIP, wsparcie w rozliczaniu podatków.
Wizytówki także są oferowane w tej cenie.

•

Aby mieć dostęp do faksu oraz firmowego telefonu komórkowego należy dopłacić 15 €.

Kwoty są nieduże, a pomoc jest doskonała. Firma w Niemczech bez meldunku powinna
korzystać ze wsparcia. Koszty zameldowania gewerbe są nieduże, a jej prowadzenie przez
ekspertów daje spokój i bezpieczeństwo.
Pomoc ekspertów ma znaczenie, ułatwia życie oraz pozwala oszczędzić cenny czas. Klienci
lubią spokojnie funkcjonować i dobrze działać. Carebiuro.de to łatwa i szybka działalność –
małe koszty zameldowania gewerbe, niewielkie opłaty, pomoc doradców świadczona w języku
polskim.

Obowiązek rejestracji VAT w Niemczech
VAT jest obowiązkiem terytorialnym, czyli ważne są przepisy określające w
którym kraju UE trzeba taki podatek uiścić i jakiej jest on wysokości.
Znajomość przepisów jest kluczowa. Jeśli firma nie otworzyła siedziby w
Niemczech, ale zbywa towary d Niemiec lub realizuje usługi dla firm to nie
musi rejestrować podatku VAT na terenie tego kraju. Dostarczanie towarów w
tym przypadku to WDT, czyli dostawa towarów w ramach wspólnoty, czyli Unii
Europejskiej. Usługi rozlicza s ię jako odwrotne obciążenie, a to oznacza, że
osoba nabywająca usługi rozlicza podatek VAT w Niemczech, a nie firma
realizująca usługę. Są takie usługi, które wymagają opodatkowania w
Niemczech, czyli:
•

Przewóz osób przez terytorium tego kraju;

•

Usługi budowlane oraz inne usługi realizowane w Niemczech;

•

Sprzedaż wysyłkowa w Niemczech powyżej limitu 100 000 € lub wtedy,
gdy firma oficjalnie zgłosi rezygnację z takiego limitu;

•

Import towarów łącznie z odprawą celną w Niemczech, np. gdy firma
importuje towar z Chin, Ameryki Płn. Czy innego kraju
pozaeuropejskiego do portu w Hamburgu;

•

Przywożenie towarów z Niemiec – polska firma kupuje w Niemczech np.
samochód czy maszynę, a następnie sprzedała ją do Holandii, Belgii
zanim maszyna została przywieziona do Polski . Nie stosuje się wówczas
uproszczonej transakcji trójstronnej.

W przypadkach, które opisujemy tutaj firma musi rejestrować VAT do
Niemiec. Podlega ona niemieckiej ustawie o VAT. Firma będzie musiała
składać deklaracje podatkowe co miesiąc lub raz na kwartał. Nie uniknie
również obowiązku składania deklaracji rocznej. Roczne rozliczenie VAT jest
w Niemczech obowiązkowe. Przez pierwsze dwa lata firma mająca rejestrację
podatku VAT rozlicza ten podatek w cyklach comiesięcznych. Później co roku
rozlicza VAT.

Jak rejestrować VAT w Niemczech?
VAT rejestruje się elektronicznie. Przedsiębiorcy budowlani muszą
wypełnić kwestionariusz podstawowy, kwestionariusz dodatkowy, przedstawić
zaświadczenie o rezydencji oraz kopię wyciągu z rejestru KRS.
Firmy innych branż powinny przekazać zgłoszenie m ailowo do urzędu
skarbowego. Nie muszą wypełniać wniosku. Otrzymają dokumenty do
wypełnienia, a później trzeba je odesłać do urzędu skarbowego.
Steuernummer klient otrzyma przesyłką pocztową.
Wszelkie informacje na temat całej procedury są publikowane na
stronach internetowych urzędów skarbowych w Oranienburgu, Hameln,
Cottbus. Są one formułowane w językach niemieckim i polskim. Rejestracja
jest szybka, gdy złoży się kompletne dokumenty, ale i tak może trwać miesiąc
lub półtora. Całą procedurę można przyśpieszyć, czyli skorzystać z pomocy
doradcy, np. firmy Servicevat.de. Ona pobierze opłaty:
➢ 100 € za rejestrację firmy do VAT,

➢ 100 € za rozliczanie VAT (opła ta miesięczna).

Czy można rejestrować VAT samodzielnie?
Na pewno można, ale część informacji jest w języku polskim. Pozostałe
trzeba czytać po niemiecku, z czym nie każda osoba daje sobie radę z uwagi
na skromną znajomość języka niemieckiego. Warto zatem poprosić o pomoc
servicevat.de i jest to znacznie łatwiej sza sprawa. Najpierw trzeba
porozmawiać z doradcą podatkowym i ustalić, czy dana firma musi
rejestrować VAT w Niemczech. Dopiero później trzeba podjąć formalności. Po
rejestracji trzeba pilnować formalności i co miesiąc lub co kwartał składać
deklaracje podatkowe. Przez pierwsze dwa lata miesięczna procedura jest
obowiązkowa. Później trzeba raz w roku składać takie deklaracje. Nie znając
niemieckich przepisów można popełnić błąd, dlatego pomoc doradcy jest ze
wszech miar wskazana.
Doradca firmy servicevat.de doradza w języku polskim, pomoże
zarejestrować VAT i rozliczać go. Właściciel firmy nie musi już pamiętać o
rejestracji. Doradca zrobi wszystko za niego. Dzięki niemu możliwe będzie
wypracowanie oszczędności podatkowych, a to jest kluczowe dla małej fir my.
Co powinien wiedzieć przedsiębiorca? Przedsiębiorca powinien znać
przepisy europejskie – dyrektywa VAT. Zmiany w sprzedaży na Amazon i
eBay w Niemczech dokładnie opisze doradca. Opowie on też jak wygląda
obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech. Przeds iębiorca musi mieć
z a ś w i a d c z e n i e o r e j e s t r a c j i j a k o p o d a t n i k w N i e m c z e c h (Bescheinigung nach
§ 22f UStG). Rejestracja podatkowa to obowiązek. Doradcy dokładnie przedstawią e-commerce
VAT w Niemczech.

Ubezpieczenia zdrowotne to konieczność
Od 2009 roku należy mieć polisę, aby bezpiecznie pracować w Niemczech. Nie może to być
polisa polska, lecz pełna niemiecka, dająca doskonałe wsparcie.

Eurokv.pl daje taką ofertę, jak polisa zdrowotna, OC oraz ubezpieczenie wypadkowe.
Tanie ubezpieczenia zdrowotne są dostępne, a firma Eurokv.plposiada konkurencyjne ceny.
Warto wybrać tanie ubezpieczenia zdrowotne, nie przepłacać i nie męczyć się.
Polisy Eurokv.pl mają taki oto wachlarz usług medycznych:
•

Leczenie w przychodni;

•

Leki refundowane na receptę;

•

Leczenie szpitalne;

•

Leczenie powypadkowe

•

Plastikowa karta zdrowia służy do legitymowania się u lekarza i jest sposobem na to, by nie
wykładać pieniędzy. Koszty leczenia ponosi ubezpieczyciel bez wkładu ze strony pacjenta .

•

Aplikacja na telefon

•

Przedłużenie polisy od razu, bez oczekiwania oraz karencji

•

Brak wkładu własnego pacjenta w polisę/

•

Wizyty u lekarzy umawiają doradcy firmy, a wszelkie porady są udzielane w rodzimym języku
klienta, czyli polskim

•

Za polisy można płacić nawet z polskiego konta stosując walutę taką, jak polski złoty.

Takie ubezpieczenie zdrowotne w www.eurokv.pl jest nabywane na miesiąc, dwa lub
rok – kupują je pracownicy stali lub sezonowi oraz właściciele firm. Można przedłużyć polisę,
można z niej zrezygnować. Gewerbe bez meldunku kupując polisę zdrowotną zapewnia sobie
leczenie dobrej klasy. W razie wypadku i np. inwalidztwa dostać można odszkodowanie.
Każda firma bez meldunku musi zadbać o ubezpieczenie zdrowotne, najlepiej prywatne i
całkiem niedrogie. Koszty zameldowania gewerbe są dostępne, a polskie firmy szybko wpisują
się w niemiecki krajobraz biznesowy.
Koszty polis ubezpieczeniowych w eurokv.pl są nieduże:
•

Polisy dla opiekunek osób starszych kupuje się za 30 € do 93 dni i 55 € powyżej 93 dni (
umowa roczna );

•

Ubezpieczenia dla pracowników budowlanych na krótki czas kosztują jedyne 65 €
miesięcznie - przy umowach krótkoterminowych i 55 € miesięcznie przy umowie zawartej
na rok – umowa długoterminowa.

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.

