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Szanowni Państwo,

17 czerwca 2021 roku minęło trzydzieści lat od momentu podpisania Traktatu o dobrym są-
siedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Tamten przełomowy dzień 
i postanowienia traktatowe stanowiły solidny fundament pod budowę relacji polsko-nie-
mieckich. Przyczyniły się również do ukształtowania partnerskiej współpracy Dolnego Ślą-
ska i Saksonii, która trwa nieprzerwanie od 1999 roku.

Razem, przez dwie dekady, ukierunkowaliśmy nasze działania na zacieśnianie więzi gospo-
darczej, a także wspólne przedsięwzięcia w obszarze infrastruktury, edukacji, kultury, ochro-
ny środowiska czy bezpieczeństwa. Nasza współpraca rozwija się na różnych polach mię-
dzy samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, szkołami, uczelniami 
i ośrodkami badawczymi oraz instytucjami biznesowymi. 

Doskonałe relacje z saksońskimi władzami wypracowane przez dwadzieścia lat zaowoco-
wały otwarciem regionalnego biura Dolnego Śląska w Dreźnie. Placówka promuje potencjał 
społeczny prężnie działających Dolnoślązaków, a polscy i niemieccy przedsiębiorcy zaintere-
sowani współpracą w regionie sąsiada lub poszukujący partnerów biznesowych, mogą zna-
leźć w niej wskazówki, jak skutecznie takie kontakty nawiązać.

Niemcy to kraj innowacji, postępu, skoncentrowany na rozwoju gospodarczym. Najnow-
sza historia jest dowodem, że granice się zacierają, a wymiana doświadczeń oraz możliwość 
współpracy przynosi obopólne korzyści. Zachęcam Państwa, aby skorzystać z możliwości, 
jakie daje nam polsko-niemieckie partnerstwo budowane od lat na solidnym fundamencie.

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
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Szanowni Państwo,

Republika Federalna Niemiec – jest naszym największym partnerem gospodarczym. Polscy 
przedsiębiorcy chętnie wybierają naszego zachodniego sąsiada, jako atrakcyjny kraj do inwe-
stowania i nawiązywania kontaktów gospodarczych. 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od blisko 30 lat aktywnie wspiera zarówno 
zagraniczne firmy zainteresowane inwestowaniem na Dolnym Śląsku, jak i polskich przed-
siębiorców, podejmujących i realizujących działalność eksportową. Organizujemy wizyty stu-
dyjne, konferencje oraz giełdy kooperacji. Realizujemy projekty wspierające i podnoszące 
konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku, ze szczegól-
nym uwzględnieniem mieszkańców i firm subregionu jeleniogórskiego. 

Dziś oddajemy w Państwa ręce praktyczny poradnik, dotyczący zakładania działalności go-
spodarczej w Niemczech. Opisuje on najważniejsze kwestie, związane z zakładaniem i pro-
wadzeniem działalności gospodarczej u naszych zachodnich sąsiadów. Znajdą tu Państwo 
informacje o formach prawnych prowadzenia działalności, niemieckim systemie podatko-
wym i zabezpieczeniach społecznych. Poradnik może być również pomocny dla firm już ist-
niejących, które chcą założyć swój oddział w Niemczech. Dodatkowo zamieściliśmy w nim 
zagadnienia obejmujące efektywność energetyczną, jako istotny element budowania prze-
wagi konkurencyjnej. Podjęcie działań mających związek z redukcją zużycia energii przez fir-
my, pozwoli zarówno na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, ale i na popra-
wę wizerunku firmy.

Mam nadzieję, że informacje zawarte w publikacji, okażą się dla Państwa pomocne w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej i przyczynią się do dalszego rozwoju Państwa firm.

Hubert Papaj
Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
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1 | O projekcie

O projekcie

EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów 
w gospodarce energetycznej

PARTNERZY
Partner wiodący:
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego 
– KARR S.A.

Partner Projektu:
Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki – WFS

CEL PROJEKTU
Wzmocnienie współpracy gospodarczej na polsko-saksońskim pograniczu, w szczególności 
w zakresie wyzwań w gospodarce energetycznej i związanych ze zmianą klimatu.

\

ATLAS KOMPETENCJI SAKSOŃSKO-POLSKIEGO POGRANICZA
www.triborderatlas.eu

Cyfrowy atlas kompetencji to platforma internetowa dla przedsiębiorstw, placówek badaw-
czo-rozwojowych, studentów i obywateli, na której zostały zestawione wszelkie informacje 
dotyczące struktury branż, ewentualnych partnerów do współpracy oraz kompetencji go-
spodarczych polsko-niemiecko-czeskiego pogranicza.

▶ Opis profilu gospodarczego regionu,
▶ Informacje o głównych branżach oraz obszarach technologicznych  

wraz z ich potencjałami rozwoju i działaniami flagowymi,
▶ Informacje o istniejących przepływach gospodarczych,
▶ Dane adresowe istotnych podmiotów wspierających gospodarkę,
▶ Opis czynników miękkich lokalizacji, takich jak: edukacja, turystyka, kultura i historia.
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2 | Wprowadzenie – Informacje ogólne  
o rynku pracy i gospodarce w Niemczech

Wprowadzenie

Niemcy należą do jednego z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Nasi zachodni są-
siedzi są największą w Europie potęgą gospodarczą oraz czwartą gospodarką na świecie (po 
USA, Chinach i Japonii). Według badania „Polacy o Niemcach” przeprowadzonego przez Cen-
trum Badań Opinii Publicznej w 2011 roku, trzy główne cechy obywatela Niemiec w ocenie 
Polaka to pewność siebie, oszczędność i pracowitość. W poradnikach o odnoszeniu sukcesu 
w biznesie te trzy cechy są filarem rozwoju i przedsiębiorczości.
 
Największa gospodarka Europy cechuje się przede wszystkim dobrą infrastrukturą, wysokim 
poziomem rozwoju przedsiębiorstw i sektora usług, szkolnictwem wyższym i wysoką jako-
ścią kształcenia zawodowego, np. w rzemiośle. Niemcy są także liderami, jeśli chodzi o naj-
bardziej przyszłościowy i rozwojowy sektor innowacji.

W Niemczech powstało wiele przełomowych wynalazków, które zmieniły i przyspieszyły roz-
wój w różnych dziedzinach. Aspiryna, prasa drukarska, telegraf, motocykl, lodówka, styropian 
czy format mp3 – taka historia zobowiązuje. W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw 
jest nastawionych przede wszystkim na rozwój technologiczny. Główną zaletą tego typu pro-
duktów i usług nie jest cena, ale jakość i wysoki stopień wprowadzonych innowacji. Wie-
le z tych firm to potentaci rynku europejskiego i światowego. Dzięki wprowadzaniu nawet 
drobnych innowacji na kilku szczeblach firmy, wielu pracowników z różnych dziedzin, takich 
jak rozwój, produkcja, sprzedaż i serwis, jest zaangażowanych w procesy innowacyjne i w ten 
sposób przyczynia się do powstawania przełomów. 

W 2019 roku Niemcy zajęły pierwsze miejsce w Europie z 67 898 zgłoszeniami patentowymi. 
Aby utrzymać ten potencjał innowacyjny, niemieccy naukowcy i inżynierowie muszą wciąż 
rozwijać pomysły i odważnie je realizować. Przeszkodą jest jednak brak wykwalifikowanych 
młodych ludzi. W celu dalszego wzmocnienia swojej zdolności innowacyjnej Niemcy są za-
tem uzależnione również od imigracji wysoko wykwalifikowanych pracowników. Osoby kre-
atywne i pomysłowe są ważne teraz i w przyszłości, niezależnie od tego, czy pochodzą z Nie-
miec, czy z innego kraju.

Statystycznie, wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 500 pracowników są uwa-
żane za MŚP. Jednak o wielkości przedsiębiorstwa decyduje sam właściciel. To on sam podej-
muje decyzje dotyczące polityki firmy – bierze na siebie ryzyko i odpowiedzialność. Zdecydo-
wana większość średnich przedsiębiorstw stara się ugruntować istnienie firmy w dłuższym 
okresie czasu i przywiązuje wagę do dobrych i długotrwałych relacji z klientami, dostawca-
mi i firmami. Nawet jako pracownik, jesteś kimś więcej niż tylko „jednym z wielu”. Wiele śred-
nich przedsiębiorstw angażuje się również w swoich regionach jako sponsorzy w dziedzinie 
edukacji, sportu czy kultury.
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Najważniejsze branże w Niemczech:

▶ Branża motoryzacyjna – do rozwoju tej branży przyczynia się nie tylko produkcja samocho-
dów, ale również produkcja części czy świadczenie usług przez wysoko wyspecjalizowanych 
ekspertów. Produkcja pojazdów zapewnia również sprzedaż dla innych sektorów, ponieważ 
jest ściśle powiązana z przedsiębiorstwami w sektorach chemicznym, elektrotechnicznym, 
stalowym, metalurgicznym i tekstylnym.

▶ Przemysł – Niemcy są w czołowej trójce na świecie wśród krajów, które istotnie wpływa-
ją na rozwój procesów automatyzacji maszyn w przemyśle. Przyspieszenie produkcji, więk-
sza wydolność maszyn, to ideał, do którego dąży gospodarka niemiecka. Ma na to wpływ na 
pewno znaczący rynek eksportu.

▶ Branża medyczna – od dziesięcioleci Niemcy mają znaczący wpływ na rozwój medycyny 
nie tylko w dziedzinie mikrobiologii, ale i urządzeń medycznych takich jak rentgen czy Elek-
troencefalograf (tzw. EEG).

▶ Branża IT – branża z ciągłą, niezaspokojoną potrzebą zatrudnienia pracowników wykwa-
lifikowanych. Branża rozwija się szybciej niż zaspokojenie popytu wśród pracowników. Cho-
ciaż nowa, stała się w ciągu kilku ostatnich lat jedną z najważniejszych gałęzi gospodarczych 
przez wzgląd na jej wszechstronne wykorzystanie. 

▶ Handel i usługi – od kilku lat dość intensywnie zaczęła rozwijać się branża produktów eko-
logicznych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie świadomych konsumentów. Pra-
wie trzy czwarte wszystkich zatrudnionych w Niemczech pracuje w sektorze usług, który 
w ostatnich latach stale się rozwija. Rzemiosło odgrywa równie ważną rolę, nawet jeśli doty-
czy to głównie małych przedsiębiorstw. W 2017 roku w około milionie zakładów rzemieślni-
czych pracowało blisko 5,5 miliona osób – ponad 12% wszystkich zatrudnionych.

▶ Branża energetyczna – również i w tej dziedzinie Niemcy wyprzedzają czasy, w których ży-
jemy. Już od kilkunastu lat kraj zaczął minimalizować wpływ elektrowni węglowych i atomo-
wych na rzecz odnawialnych źródeł energii. 

Wprowadzenie
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Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy często uważają, że aby otworzyć działal-
ność, muszą mieć innowacyjny i kreatywny pomysł, który wyraźnie odróżni ich od wszystkich 
innych firm na rynku – na przykład jako start-up. Jednak nie zawsze trzeba wymyślać coś in-
nowacyjnego, aby rozpocząć udany biznes. Pomysły na firmę często wynikają po prostu z ak-
tualnych trendów społecznych, zmieniającego się stylu życia lub rosnącego popytu na rynku, 
który nie jest jeszcze wykorzystywany. Często zaczynając działalność w ugruntowanej dzie-
dzinie, zaczynamy poznawać nieznane rejony, które skłaniają nas do ulepszeń i tworzenia no-
wych rozwiązań. W kraju, w którym firmy prześcigają się w odkrywaniu nowych technolo-
gii, można łatwo wpaść w podobny rytm, chcąc rozwijać siebie i nowo założoną działalność. 

Przede wszystkim należy postępować rozważnie, zasięgać sprawdzonych informacji u źródeł 
i nie bać się korzystać na początku z pomocy firm, które zajmują się doradztwem bizneso-
wym i prowadzeniem księgowości dla przedsiębiorstw.

Droga do rozpoczęcia działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego przygotowania. 
Istnieje wiele decyzji do podjęcia, takich jak wybór nazwy firmy, formy prawnej, zaplecza fi-
nansowego. Mamy do wyboru kilka form prawnych prowadzenia działalności, a najpopular-
niejszą wśród Polaków jest zdecydowanie jednoosobowa działalność gospodarcza. Według 
danych Polskiej Ambasady w Berlinie, każdego roku rejestrowanych jest około 170 tysięcy 
jednoosobowych działalności, tzw. Gewerbe, które prowadzone są przez Polaków. Jest to naj-
bardziej znana, ale nie jedyna droga do założenia działalności w Niemczech. 

Ten poradnik został opracowany z myślą o osobach, które planują rozpocząć działalność go-
spodarczą w Niemczech, by zwrócić uwagę na różne formy prawne dostępne na niemieckim 
rynku pracy. Być może stanie się on pomocny przy wyborze odpowiedniej ścieżki rozwoju 
własnej firmy. Informacje zawarte w poradniku w żadnej mierze nie wyczerpują wszystkich 
informacji, jakie należałoby wiedzieć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Niem-
czech, ale wskazują na istotne aspekty czy podstawowe przepisy dotyczące poszczególnych 
procedur. Warto również zapoznać się z informacjami dostępnymi pod wskazanymi linkami. 
Założenie firmy w innym kraju, w szczególności jej aspekty prawne, wymagają dokładnego 
rozpoznania. Warto w tej kwestii posłużyć się wsparciem doradcy podatkowego lub prawni-
ka – szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę bardziej rozszerzoną formę działalności. 

3.1 | Działalność jednoosobowa (niem. Gewerbe)

Jest najbardziej popularną, najczęściej wybieraną przez Polaków, formą prawną przy zakła-
daniu działalności gospodarczej. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej każdy oby-
watel ma prawo bez większych problemów założyć działalność gospodarczą w Niemczech. 
Formy prowadzenia działalności gospodarczej są różnorodne, jednak najmniej skomplikowa-

3 | Obowiązujące formy prawne 
zakładania działalności w Niemczech

Formy prawne
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ne i wymagające nakładów finansowych są jednoosobowe działalności gospodarcze. Każdy, 
kto chce prowadzić samodzielną działalność gospodarczą i zamierza osiągać zyski, musi za-
rejestrować działalność.

Zaletą jest brak konieczności posiadania jakiegokolwiek kapitału, niemniej jednak korzyst-
ne jest wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. O dodatkowych ubezpieczeniach można przeczytać w dalszej części 
poradnika.

WAŻNE!
Przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej ważne jest, by sprawdzić, czy nie 
planujemy jej w zawodach, które wymagają dodatkowych zezwoleń. 

Podczas gdy niektórzy przedsiębiorcy przy rejestracji działalności gospodarczej muszą jedy-
nie okazać dowód osobisty (ewentualnie paszport lub zaświadczenie o wpisie do rejestru), 
niektóre zawody i rodzaje działalności wymagają zaświadczeń o kwalifikacjach, świadectw 
branżowych lub zezwoleń (świadectwa mistrzowskie, referencje itp.). Dlatego też należy 
wcześniej dowiedzieć się, jakie specjalne kwalifikacje lub zezwolenia są wymagane w związ-
ku z planowaną działalnością, aby móc przedstawić wszystkie dokumenty podczas rejestra-
cji działalności.

Dla wielu zawodów wymagane są np. dodatkowe zezwolenie, licencje handlowe. Do branż 
wymagających zezwolenia należą między innymi salony gier i lombardy, działalność w cha-
rakterze doradcy ubezpieczeniowego, brokera, dewelopera lub biura podróży, taksówkarze, 
szkoły nauki jazdy itd. 

W niektórych zawodach rzemieślniczych istnieje uznanie kwalifikacji mistrza rzemieślni-
czego. Należą do nich murarze, monterzy rusztowań, stoczniowcy itd. Jeśli chcesz otwo-
rzyć działalność gospodarczą w jednym z tych zawodów, musisz posiadać świadectwo mi-
strza rzemieślniczego. Rzemieślnicy, którzy nie są zobowiązani do posiadania świadectwa 
mistrzowskiego, tacy jak glazurnicy, lutnicy i złotnicy, mogą również pracować samodziel-
nie bez świadectwa mistrzowskiego. Więcej o zawodach wymagających uznania kwalifika-
cji znajdziesz w rozdziale 6. „Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych przy zakładaniu działal-
ności gospodarczej”.

Bez względu na to, jaki biznes chcesz otworzyć, warto dowiedzieć się wcześniej o specyficz-
nych warunkach panujących w danej branży. Przed rozpoczęciem działalności najlepiej jest 
wymienić się informacjami z osobami, które już z powodzeniem założyły firmę.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że z chwilą założenia jednoosobowej działalności gospo-
darczej, przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem za ewentualne problemy. To znaczy, że 
za długi firmy, osoba odpowiada swoim prywatnym majątkiem np. autem, mieszkaniem. By 
uniknąć takich sytuacji, warto pomyśleć o wykupieniu dodatkowego, prywatnego ubezpie-
czenia. 

Formy prawne
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Generalnie koszt zarejestrowania działalności gospodarczej mieści się w przedziale  
10–40 EUR, ale uzależniony jest od wielu czynników (pozwolenia, uznawanie kwalifikacji itd.). 
Kwota ta może wzrosnąć. 

Podsumowanie

▶ Działalność gospodarczą reguluje w Niemczech ustawa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych – wykonywanie zawodu podlega przepisom handlowym.

▶ Jednoosobowa działalność gospodarcza nie wyklucza zatrudnienia pracowników.

▶ Nie ma konieczności wpisu do rejestru handlowego, ale w każdej chwili można to zrobić.

▶ Niektóre rzemiosła podlegają dodatkowym restrykcjom tj. do prowadzenia działalności 
w danym zawodzie, wymagany jest potwierdzony w Niemczech dyplom mistrzowski, 
są również takie działalności, które wymagają dodatkowych pozwoleń np. biuro podróży, 
działalność w zakresie sprzedaży nieruchomości itd.

▶ Do rejestracji działalności gospodarczej wymagany jest dowód osobisty.

▶ W zależności od branży może być wymagany dodatkowy dowód, np. zaświadczenie  
o nieposzlakowanej opinii, informacje z centralnego rejestru handlowego.

▶ Rejestracja odbywa się w urzędzie ds. gospodarki będącego wydziałem w urzędzie gminy/ 
miasta, w którym otwierana jest działalność.
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3.2 | Spółka cywilna (niem. BGB-Gesellschaft (GbR))

Spółka cywilna (niem. Gesellschaft bürgerlichen Rechts) jest połączeniem dwóch lub więcej 
osób, które planują realizować się zawodowo i połączyć razem siły w rozpoczynaniu bizne-
su. Zawiązuje się ją na podstawie umowy partnerskiej, spółka cywilna nie posiada zdolności 
prawnej. Zasadniczo umowa spółki może być zawarta bez żadnych formalności, tj. również 
ustnie. Zaleca się jednak sporządzenie umowy spółki w formie pisemnej. Spółka cywilna po-
wstaje na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy co najmniej dwoma partnerami. Partne-
rami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym zagraniczne. W spółce mogą również 
uczestniczyć spółki handlowe jako partnerzy. Większość przepisów prawnych ma charakter 
dopuszczający różne uregulowanie na mocy umowy stron. Ponieważ w przypadku spółki cy-
wilnej istnieje tylko kilka bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, istnieje bardzo 
szerokie pole do indywidualnego domówienia szczegółów charakteru spółki. Ze względu na 
tę niezwykłą zdolność do adaptacji oraz fakt, że do jej utworzenia nie są wymagane żadne 
szczególne wymogi formalne czy audytowe, zakres jej zastosowania należy postrzegać bar-
dzo szeroko. Główną wadą jest nieograniczona odpowiedzialność wszystkich wspólników. 
Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na dobór partnerów. 

Oznacza to, że wspólnicy wspólnie reprezentują spółkę na zewnątrz – co jest w pełni uzasad-
nione, ponieważ za zobowiązania spółki wobec osób trzecich odpowiadają osobiście wspól-
nicy nie tylko majątkiem spółki, jeśli taki istnieje, ale przede wszystkim majątkiem prywat-
nym (osobistym): mieszkanie, samochód, dom itd.

O czym należy pamiętać przed zawarciem umowy spółki cywilnej?

▶ Należy dokładnie określić cele spółki, zasoby finansowe, zadbać o dobór wspólników.

▶ Podział środków przed zawarciem spółki – wysokość wkładu własnego poprzez poszcze-
gólnych wspólników.

▶ Rola poszczególnych wspólników przy rozwoju firmy.

▶ Sposób podziału zysków i strat w firmie – takie uzgodnienia pozwolą uniknąć w przyszło-
ści ewentualnych sporów.

Po wyjaśnieniu powyższych zagadnień można przystąpić do sporządzenia i zawarcia umo-
wy spółki cywilnej.

Zmiana wspólników jest możliwa tylko za zgodą wszystkich wspólników, chyba że umowa 
stanowi inaczej.

Członkowie spółki cywilnej, podobnie jak wszystkie osoby prowadzące działalność gospo-
darczą w Niemczech, z reguły nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu (ubezpieczenie 
emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie na wypa-
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dek bezrobocia). Dla osób, które w przeszłości pracowały na umowę o pracę, istnieje możli-
wość dobrowolnego kontynuowania ubezpieczenia w ramach ustawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, nawet jeśli nie pracują czy nie prowadzą działalności gospodarczej. Możliwe 
jest również złożenie wniosku o obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie w ustawowym 
systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Niemcy z reguły przy prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej korzystają z pełnego ubezpieczenia. W niektórych branżach przedsiębiorca 
podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w ustawowym ubezpieczeniu od nagłych wypad-
ków również wtedy, gdy nie zatrudnia pracowników.

3.3 | Spółka partnerska (niem. Partnergesellschaft)

Spółkę partnerską można założyć tylko w przypadku partnerów wykonujących wolne zawo-
dy. Opiera się ona zasadniczo na zasadach spółki cywilnej, z tą różnicą, że w przypadku spół-
ek partnerskich jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności. 

Spółka partnerska jest spółką, w której członkowie wolnych zawodów (osoby fizyczne) łączą 
się w celu wykonywania swoich zawodów, przy czym nie prowadzą działalności handlowej.

Ustawa o spółkach partnerskich (Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften) z dnia 25 lip-
ca 1994 r., określa, kto należy do wolnych zawodów. Możliwość łączenia się wolnych zawo-
dów w celu zawiązania spółki partnerskiej również podlega przepisom ustawy. Wolne zawo-
dy mogą się łączyć albo w tym samym zawodzie, albo w obrębie tej samej grupy zawodowej. 
Do wolnych zawodów należą np. lekarze, prawnicy, architekci, projektanci czy dziennikarze.

Ogólnie rzecz biorąc, partnerzy są wspólnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Jeże-
li jednak tylko jeden bądź część wspólników była odpowiedzialna za zlecenie, to w przypad-
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ku błędu, tylko w tej części ponoszą odpowiedzialność. Oznacza to, że pozostali partnerzy 
nie ponoszą w tym przypadku odpowiedzialności majątkiem osobistym. Takie sytuacje mają 
miejsce w przypadku np. świadczeń prawniczych lub lekarskich. Jeżeli podczas świadczenia 
usług dla klienta dojdzie do błędu czy zaniechania, wspólnik lub wspólnicy odpowiedzialni 
za świadczenie tej usługi będą odpowiadać majątkiem osobistym, nie cała spółka. Zazwy-
czaj osoby wykonujące wolne zawody muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialno-
ści cywilnej.

UWAGA!
To na spółce spoczywa ciężar udowodnienia, że odpowiedzialność jest ograniczona i kto fak-
tycznie brał udział w danej usłudze.

Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową (niem. Part GmbB) 
oferuje jeszcze większe ograniczenie odpowiedzialności. Dzięki tej formie prawnej prywat-
ny majątek wspólnika, który wykonuje swój zawód w sposób nieprawidłowy, jest chronio-
ny w taki sam sposób, jak majątek jego wspólników. Odpowiedzialność jest ograniczona do 
sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.
Tak jak w przypadku spółki cywilnej, nie ma konieczności wkładu własnego, ale umowa part-
nerska powinna bezwzględnie zostać sporządzona w wersji papierowej.

Umowa spółki musi zawierać minimum następujące dane: nazwa, siedziba i cel spółki, imio-
na i nazwiska oraz miejsce zamieszkania partnerów, a także zawody wykonywane przez nich 
w ramach spółki. Spółki partnerskie powinny zostać wpisane do rejestru handlowego. Wpis 
do rejestru handlowego musi być dokonany wspólnie przez wszystkich wspólników. 

Nazwa spółki składa się z trzech danych: nazwisko jednego lub wszystkich wspólników, 
przyrostek „partner” lub „spółka”, nazwy zawodów reprezentowanych przez wspólników: 
Dr. Schmidt & Becker, lekarze spółka partnerska.

Spółka partnerska, podlega uprzywilejowanemu zwolnieniu z podatku od działalności go-
spodarczej dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W przypadku spółki 
osobowej nie ma obowiązku prowadzenia odpowiedniej rachunkowości; wystarczy zwykły 
rachunek zysków i strat.

Formy prawne
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3.4 | Spółka jawna (niem. offene Handelsgesellschaft)

Spółka jawna (niem. offene Handelsgesellschaft skrót OHG) to forma działalności gospodar-
czej, która może być utworzona przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Są jednak 
pewne ograniczenia, spółki jawnej nie mogą założyć osoby wykonujące wolne zawody i pro-
wadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Przepisy w zakresie spółek jawnych re-
guluje Kodeks Handlowy (niem. Handelsgesetzbuch HGB) i niemiecki Kodeks Cywilny BGB.

Powstaje ona z chwilą wpisu do rejestru handlowego, który w tym przypadku jest obowiąz-
kowy. Więcej szczegółów dotyczących wpisu do rejestru handlowego znajduje się w dalszej 
części materiału. Wpis do rejestru handlowego odbywa się przez notariusza przy właściwym 
sądzie rejonowym i jest wymagany przez prawo, w przeciwnym razie grozi kara grzywny.
 
Minimalny kapitał nie jest wymagany. Wysokość kapitału może być zatem dowolnie ustala-
na. Wszyscy partnerzy rozporządzają majątkiem wspólnie. Najważniejszą cechą spółki jaw-
nej jest odpowiedzialność osobista: każdy wspólnik odpowiada bez ograniczeń swoim ma-
jątkiem osobistym za długi spółki jawnej, np. za zaległości podatkowe. Odpowiedzialność ta 
jest długotrwała i nawet do 5 lat po opuszczeniu spółki odpowiadamy materialnie za decyzje/
usługi/świadczenia zrealizowane w czasie, gdy byliśmy częścią spółki.

Do założenia spółki jawnej nie jest wymagana umowa pisemna, ale ze względu na później-
sze formalności w innych instytucjach, lepiej jest ją zawrzeć. Dobrze by takie dokumenty były 
tworzone z pomocą prawników i doradców podatkowych. Ich zapisy mają w późniejszym 
czasie bardzo duży wpływ na charakter spółki i jej późniejsze zyski. 
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15

Spółka jawna musi płacić podatek od działalności gospodarczej co trzy miesiące. Podstawą 
jest zysk spółki jawnej. Każdy ze wspólników musi zapłacić podatek dochodowy od swojego 
udziału w zyskach. W celu uniknięcia błędów podatkowych najlepiej jest skonsultować się 
z doradcą podatkowym już na etapie tworzenia spółki.

3.5 | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
3.5 | (niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
w skrócie GmbH) jest najczęściej wybieraną formą prawną założenia działalności przez oby-
wateli Niemiec. Mało skomplikowane formalności, ograniczenie odpowiedzialności, duża 
swoboda kształtu spółki sprawiają, że jest wybierana zarówno przez partnerów jak i osoby fi-
zyczne. Jest popularną formą wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz rodzinnych firm. 
Poszczególni wspólnicy nie muszą mieszkać czy być obywatelami Niemiec. 

Spółka z o.o. ma osobowość prawną. Oznacza to, że to sama spółka, a nie jej udziałowcy, peł-
ni rolę strony w transakcjach biznesowych. Na przykład GmbH zawiera umowy, posiada swój 
majątek i musi płacić podatki. Do prowadzenia spraw biznesowych potrzebny jest zatrudnio-
ny przez nią prezes/dyrektor zarządzający (niem. Geschạ̈ftsführer). Prezesem może być wła-
ściciel lub wyznaczona przez niego osoba. Może być nim wyłącznie osoba fizyczna posiadają-
ca nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Na stanowisko prezesa nie może zostać 
powołana osoba, która w okresie 5 lat przed dniem powołania została skazana za umyślne 
przestępstwo karne polegające na opóźnianiu niewypłacalności, przestępstwa upadłościo-
we, składanie fałszywych zeznań lub na podstawie ogólnych przestępstw karnych związa-
nych z działalnością gospodarczą, w szczególności oszustwa i naruszenia zaufania.
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Umowa spółki musi być potwierdzona notarialnie. Minimalny kapitał zakładowy, który należy 
wnieść do założenia spółki, wynosi 25 000 EUR, ale tylko połowa tej kwoty musi być wpłaco-
na natychmiast. Możliwe jest również założenie spółki poprzez wkład niematerialny np. ma-
szyny, samochód itp. Do tego dochodzą koszty notariusza, wpisu do rejestru handlowego 
oraz wpisu do rejestru działalności gospodarczej. 

Jeżeli planowane jest prowadzenie działalności w zawodach rzemieślniczych, dodatkowo 
należy złożyć wniosek o wpis do rejestru rzemieślniczego (niem. Handwerksrolle). Aby spół-
ka mogła otrzymać taki wpis, musi na stanowisku kierownika zatrudnić osobę, która ma dy-
plom mistrzowski zgodnie z niemieckimi przepisami. Więcej na temat potwierdzania kwali-
fikacji rzemieślniczych znajduje się w kolejnym rozdziale.

Zasadniczo GmbH odpowiada wobec wierzycieli tylko majątkiem przedsiębiorstwa. W przy-
padku naruszenia dóbr przez członka zarządu jest on zobowiązany do naprawienia szkody 
poniesionej przez spółkę. W tym przypadku odpowiada on wobec spółki swoim majątkiem 
osobistym. Sami wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności swoim majątkiem. Jednak od 
każdej zasady istnieją wyjątki. W przypadku naruszenia surowych przepisów dotyczących 
kapitału GmbH, jak również w przypadku określonych roszczeń odszkodowawczych pono-
szą oni również osobistą odpowiedzialność. 

Spółka z o.o. składa się z trzech organów:

▶ Spółka z o.o. musi posiadać przynajmniej jednego prezesa, który kieruje działalnością spół-
ki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

▶ Zgromadzenie wspólników: w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. składa się ono tylko 
z jednego wspólnika, który zazwyczaj jest również prezesem. Zadania: zatwierdzenie rocz-
nych sprawozdań finansowych i decyzja o ich przeznaczeniu itd.

▶ Rada Nadzorcza: Nadzoruje zarząd, ale musi być ustanowiona tylko wtedy, gdy zatrudnio-
nych jest więcej niż 500 pracowników.

Umowa spółki musi zostać poświadczona notarialnie, tzn. wszyscy wspólnicy muszą się sta-
wić osobiście u notariusza lub mieć odpowiednie pełnomocnictwa. Należy zabrać ze sobą 
dowód osobisty lub paszport i tłumacza jeśli wspólnicy są cudzoziemcami. Jeżeli wspólni-
kiem spółki niemieckiej będzie polska osoba prawna, należy dodatkowo przedłożyć wpis do 
rejestru handlowego w Polsce, który potwierdzi, że dana osoba jest uprawniona do repre-
zentacji. Powinna mieć jednak wcześniej tzw. Apostille, czyli potwierdzenie legalności do-
kumentacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Więcej informacji na stronie:  
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille

Wpis do rejestru handlowego jest obowiązkowy.

Umowa spółki lub wzór protokołu muszą być poświadczone notarialnie. Notariusz przekazu-
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je umowę do rejestru handlowego. Właściciel musi wnieść kapitał zakładowy jako wkład naj-
później do momentu wpisania GmbH do rejestru handlowego. Minimalny kapitał zakładowy 
spółki z o.o. wynosi 25 000 EUR. Wkład może być wniesiony w gotówce, rzeczowy (np. ma-
szyny) lub w formie wkładu mieszanego (pieniężnego i rzeczowego). Wkłady niepieniężne 
muszą być wniesione przed zarejestrowaniem spółki. Wraz z wkładem niepieniężnym należy 
przed zarejestrowaniem spółki wpłacić co najmniej połowę minimalnego kapitału zakłado-
wego, tj. co najmniej 12 500 EUR.

Spółka zaczyna funkcjonować dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Za wszystkie trans-
akcje dokonane przed wpisem do rejestru wspólnicy odpowiadają prywatnym majątkiem. 

Spółka z o.o. musi płacić podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od działalności 
gospodarczej oraz podatek solidarnościowy. Podatek od zysków kapitałowych jest należny 
od wypłat z zysku na rzecz akcjonariuszy.

Dla spółki z o.o. obowiązują przepisy niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Jest zobo-
wiązana do prowadzenia ustawowych ksiąg rachunkowych (księgi rachunkowe z podwój-
nym zapisem, w tym bilans roczny).

Ostrzeżenie przed ofertami umieszczenia w bazach danych

Niejednokrotnie założyciele i młodzi przedsiębiorcy otrzymują pocztą „oferty”, aby ich wpis 
do rejestru handlowego znalazł się w bazie danych („rejestr firm”, „spis adresów przedsię-
biorców”). Takie praktyki są również zauważane w Polsce. Takie podejrzane oferty, lub cza-
sem nawet zawiadomienia, wyglądają jak spis kosztów i towarzyszy im formularz przelewu. 
Z reguły wpływają one do przedsiębiorstw wkrótce po opublikowaniu ich wpisu do rejestru 
handlowego. Daje to fałszywe wrażenie, że jest to faktura za wpis do rejestru państwowe-
go. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów ostrzega przed taki-
mi „ofertami”.

Formy prawne
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3.6 | Spółka komandytowa (niem. Kommanditgesellschaft)

Spółka komandytowa (niem. Kommanditgesellschaft, skrót KG) jest szczególnie korzystna 
dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć wspólników z dodatkowym kapitałem, ale chcą jed-
nocześnie pozostać jedynym szefem firmy. Polecana jest osobom prowadzącym jednooso-
bową działalność gospodarczą, które mają silnego partnera, który to z kolei chce ograniczyć 
odpowiedzialność w zakładanej spółce. Jest to również interesujące dla członków rodziny, 
którzy nie chcą lub nie powinni ponosić osobistej odpowiedzialności. Spółka komandytowa 
składa się z przynajmniej dwóch wspólników, z których komplementariusz (jeden ze wspól-
ników) odpowiada całym majątkiem. 

Spółka komandytowa wymaga sporządzenia umowy spółki. Dodatkowo spółka musi być 
zarejestrowana w rejestrze handlowym. W celu przygotowania rejestracji wszyscy wspólni-
cy, tj. wszyscy komplementariusze oraz wszyscy komandytariusze, muszą stawić się w kan-
celarii notarialnej. Nie ma minimalnego wkładu wymaganego do założenia spółki koman-
dytowej. 

Komplementariusz w spółce komandytowej ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji. 
Jeżeli jest kilku komplementariuszy, każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego prowa-
dzenia spraw spółki komandytowej i jej reprezentowania. 

Komandytariusz jest tym cichym wspólnikiem, który odpowiada majątkiem jedynie do wy-
sokości wkładu. Komandytariusze są prawnie wyłączeni z zarządzania i reprezentowania 
spółki. Mają oni jedynie prawo do kontroli, na przykład nad rocznym sprawozdaniem finan-
sowym. Mogą też sprzeciwiać się szczególnie rozległym lub szczególnie ryzykownym trans-

Formy prawne

Wady 
i

zalety
Organy, kapitał i udziały w spółce są publicznie 
widoczne w rejestrze handlowym. 

Formalności i księgowość bardziej złożone.

Odpowiedzialność wspólników w przypadku 
roszczeń z tytułu odpowiedzialności wobec spółki 
jest ograniczona do wysokości wniesionego  
przez nich wkładu kapitałowego.

Wkład kapitałowy  
(łącznie co najmniej 25 tysięcy euro).

Zyski ze sprzedaży akcji spółki są wolne od podatku. 
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akcjom. Ograniczenie odpowiedzialności komandytariuszy wchodzi w życie dopiero z chwi-
lą wpisu do rejestru handlowego.

3.7 | Spółka komandytowo-akcyjna 
(Kommanditgesellschaft auf Aktien)

Spółka komandytowo-akcyjna (niem. Kommanditgesellschaft auf Aktien, KGaA) jest połą-
czeniem spółki z o.o. i co najmniej jednej osoby fizycznej.

Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 EUR. W tytułach nazw działalności gospo-
darczych istnieją różne formy skrótowe tej formy, skrót KGaA odnosi się do spółek koman-
dytowo-akcyjnych, skrót: GmbH & Co. KGaA – gdy komplementariuszem jest spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, skrót AG & Co. KGaA – gdy komplementariuszem jest spółka 
akcyjna, lub też skrót SE & Co. KGaA – gdy komplementariuszem jest spółka europejska.

W celu utworzenia spółki GmbH & Co. KG lub UG & Co KG potrzebne są dwie umowy spół-
ki: jeden dla GmbH lub UG i drugi dla spółki komandytowej. W każdym przypadku należy na 
wczesnym etapie zasięgnąć porady notariusza w zakresie ustaleń umownych oraz doradcy 
podatkowego w zakresie konsekwencji podatkowych i obowiązków wobec urzędu skarbo-
wego.

W przypadku GmbH & Co. KG GmbH staje się komplementariuszem i ponosi odpowiedzial-
ność ograniczoną do wysokości swojego kapitału. Jest to przeciwieństwo zwykłej spółki ko-
mandytowej, w której komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność swoim 
prywatnym majątkiem. Komandytariusze ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości 

Formy prawne

Wady 
i

zalety

Skład spółki komandytowej: komplementariusz 
(jeden lub kilku przedsiębiorców)  
i komandytariusze (wspólnicy).

Dla przedsiębiorców, którzy poszukują 
dodatkowego kapitału na rozpoczęcie działalności, 
ale chcą pozostać niezależni.

Komplementariusz odpowiada całym majątkiem 
prywatnym, komandytariusze tylko wkładem.

Komplementariusz samodzielnie  
zarządza przedsiębiorstwem.
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wniesionych przez siebie wkładów do spółki komandytowej. Jeżeli spółka komandytowo-
-akcyjna ubiega się o kredyt w banku, bank zazwyczaj wymaga, aby prezes spółki GmbH był 
odpowiedzialny za spłatę kredytu swoim osobistym majątkiem. Niektórzy dostawcy żądają 
również, aby prezes odpowiadał za długi spółki swoim osobistym majątkiem.

Spółka komandytowo-akcyjna musi zostać wpisana do rejestru handlowego. Z chwilą wpisu 
do rejestru handlowego obowiązują prawa i obowiązki wynikające z niemieckiego kodeksu 
handlowego (HGB). Nazwa firmy jest dowolna, ale na końcu nazwy musi zawsze znajdować 
się oznaczenie „GmbH & Co. KG”. 

Przedsiębiorstwo z reguły podlega m.in. prawnemu obowiązkowi prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych (podwójne księgowanie obejmujące roczne sprawozdanie finansowe oraz ra-
chunek zysków i strat). Zarówno dla spółki z o.o., jak i spółki komandytowej muszą być spo-
rządzone odrębne roczne sprawozdania finansowe. W tym celu komplementariusz GmbH 
musi przestrzegać przepisów dotyczących spółek handlowych, a spółka komandytowa prze-
pisów dotyczących spółek osobowych. 

Formy prawne

Wady 
i

zalety

Spółka komandytowo-akcyjna = 
= szeroki wachlarz możliwości.

Komandytariusze (partnerzy)  
są udziałowcami spółki z o.o.

Dla przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć swoją 
odpowiedzialność i cieszyć się elastycznością spółki 
osobowej (w przeciwieństwie do np. spółki z o.o.).

Uprawnienia decyzyjne komplementariusza.

Odpowiedzialność jak w przypadku spółki z o.o.
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3.8 | Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft)

Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, skrót: AG) jest spółką kapitałową i ma osobowość 
prawną, tzn. posiada wyodrębniony majątek i jest niezależna organizacyjnie. Jest to jednak 
jedna z najbardziej skomplikowanych form prowadzenia działalności gospodarczej niepole-
cana początkującym przedsiębiorcom. Spółka akcyjna jest najczęściej wybierana przez śred-
nie i duże przedsiębiorstwa, chociaż formalnie spółkę akcyjną może założyć nawet jedna oso-
ba będąca jednocześnie udziałowcem i zarządem. Potrzebnych jest jednak również trzech 
członków rady nadzorczej. Ogólnie rzecz biorąc, formalności związane z założeniem spółki, 
jak również bieżące formalności są dość uciążliwe w porównaniu z innymi spółkami, takimi 
jak GmbH. Dlatego przed założeniem spółki najlepiej zasięgnąć porady prawnej, by określić 
wszystkie plusy i minusy. Akcjonariuszami spółki są osoby, które albo zakupiły akcje spółki, 
albo złożyły się na kapitał zakładowy, który wynosi 50 000 EUR. Osoby biorące udział w wy-
kupie akcji zakładający firmę mogą podjąć uchwałę o tym, w jaki sposób będą podzielone 
dywidendy, czyli zysk firmy. Najczęściej jest on podzielony proporcjonalnie do wysokości po-
siadanych w spółce akcji. Akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania firmy do wysokości 
wniesionego wkładu. 

Korzyścią przy zakładaniu tego typu spółek jest fakt, że eksperci, partnerzy biznesowi mogą 
należeć do rady nadzorczej i zapewnić zarządowi wiele informacji wynikających z wiedzy 
i doświadczenia w danym zakresie. Spółkę akcyjną można łatwo przekazać dzięki prostej 
sprzedaży akcji, dlatego jest ona bardzo korzystna przy dziedziczeniu. 

Umowa spółki musi być potwierdzona notarialnie. Organami spółki akcyjnej jest zarząd, rada 
nadzorcza i walne zgromadzenie akcjonariuszy. Rada nadzorcza musi składać się z co naj-
mniej trzech osób. Założyciel jest powoływany przez radę nadzorczą jako dyrektor i musi 
zgromadzić kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 50 000 EUR. Może to być wkład pie-
niężny, a pod pewnymi warunkami również rzeczowy. Utworzenie spółki akcyjnej musi zo-
stać sprawdzone przez zarząd, radę nadzorczą oraz osobę trzecią, np. biegłego rewidenta lub 
doradcę podatkowego. Osoby te są wyznaczane przez sąd i są zobowiązane do sporządzenia 
sprawozdania z audytu.

Kapitał akcyjny dzieli się na akcje według wartości nominalnej (minimalna wartość nominal-
na 1 EUR) lub według nominału (obliczeniowa minimalna wartość nominalna również 1 EUR). 
Po wpisaniu spółki do rejestru handlowego odpowiedzialność majątkowa leży po stronie 
spółki – spółka odpowiada całym majątkiem.

Formy prawne
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Wady 
i

zalety

Alternatywa dla dużych  
i średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorca może być jedynym udziałowcem 
i członkiem zarządu.

Przedsiębiorcy mogą zaangażować dodatkowych 
inwestorów poprzez emisję akcji pracowniczych  
lub poprzez przyjęcie klientów jako udziałowców.

Wiele skomplikowanych formalności  
przed i w trakcie.

Uprawnienia decyzyjne ograniczone  
przez radę nadzorczą.

Formy prawne
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Wiele osób marzy o samozatrudnieniu i byciu swoim własnym szefem. Po to, by móc pra-
cować w sposób samodzielny, czy też po to, by zrealizować swój własny pomysł na biznes. 
Osoba pracująca na własny rachunek sama decyduje, jakie zlecenia przyjmuje, jak i kiedy 
pracuje. Samozatrudnienie oznacza jednak również dużo pracy – za wszystko odpowiada 
właściciel, musi zadbać o wiele dodatkowych rzeczy. Jeśli przedsiębiorca zainwestuje dużo 
pieniędzy, a biznes się nie powiedzie, straci swoją inwestycję. Trzeba mieć również na uwa-
dze, że od każdego zysku firmy przedsiębiorca zapłaci podatki. W przypadku osób prowadzą-
cych jednoosobowe działalności gospodarcze trzeba być gotowym na opłacenie podatku 
dochodowego od osób fizycznych (niem. Einkommensteuer). Przy spółkach kapitałowych 
(np. z ograniczoną odpowiedzialnością) opłacony musi być podatek dochodowy od spółek 
(niem. Körperschaftssteuer). 

4.1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych 
(niem. Einkommensteuer)

Wysokość podatku dochodowego, który zapłacimy, zależy od zysku firmy. Im wyższy zysk, 
tym wyższy podatek dochodowy do zapłacenia. Stawka podatkowa wzrasta progresywnie 
i wynosi od 14% do 42%. Jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub 
spółka osobowa, zazwyczaj przedsiębiorca musi zapłacić podatek dochodowy z góry. Tyl-
ko wtedy, gdy przewidywany podatek dochodowy jest niższy niż 400 EUR rocznie, nie trze-
ba wpłacać zaliczek. Zaliczka nie jest również konieczna, jeśli dochody nie przekraczają pod-
stawowej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 9 744 EUR (od 2021 r.). Zaliczka płatna jest 
cztery razy w roku kalendarzowymkwartalnie do dnia 10. miesiąca (marzec, czerwiec, wrze-
sień i grudzień). O wysokości zaliczki do zapłaty powiadomi przedsiębiorcę urząd skarbowy. 
Wysokość zależna jest od szacowanego zysku (w przypadku nowej działalności gospodar-
czej) lub zysku uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli osoba samozatrud-
niona pracuje od co najmniej jednego roku). Po złożeniu zeznania podatkowego za cały rok 
zostanie obliczone, czy zapłacono za dużo, czy za mało zaliczki. Jeśli zapłacono za dużo, otrzy-
mamy zwrot pieniędzy. Jeśli zapłacono za mało, musimy liczyć się z dopłatą brakujących 
środków w ciągu jednego miesiąca. Jeśli zysk wynosi poniżej 9 744 EUR, nie trzeba płacić po-
datku dochodowego. Jednak w tym przypadku nadal konieczne jest złożenie zeznania po-
datkowego. Można odliczyć od podatku koszty uzyskania przychodu, takie jak koszt samo-
chodu służbowego lub koszty reklamy.

4.2 | Podatek dochodowy od spółek (niem. Körperschaftssteuer)

Zamiast podatku dochodowego od osób fizycznych, każda spółka czy to z ograniczoną od-
powiedzialnością, czy akcyjna, zobowiązana jest opłacać podatek dochodowy od spółek. 
Wysokość podatku od spółek wynosi 15% zysku firmy. W przeciwieństwie do podatku do-

System podatkowy
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chodowego, w przypadku podatku od spółek nie ma ulgi podatkowej, co oznacza, że należy 
zapłacić 15% podatku do urzędu skarbowego nawet jeśli zyski są niewielkie. Zaliczki płatne 
są tak samo jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli kwartalnie do 
10. marca, czerwca, września i grudnia. Jeśli jest to nowa firma, zaliczka jest w formie progno-
zowanej. Jeśli firma prowadzona jest minimum rok, podstawę zaliczki stanowią zyski uzyska-
ne w roku poprzednim. Następnie, po złożeniu zeznania podatkowego za cały rok, oblicza się, 
czy zapłacono za dużo, czy za mało zaliczki. Jeśli zapłacimy za dużo, otrzymamy zwrot pienię-
dzy. Jeśli za mało, należy uiścić niedopłatę w ciągu jednego miesiąca. Należy pamiętać, że ze-
znanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia następnego roku.

Trzeba mieć dodatkowo na uwadze, że zysk z firmy jest następnie powtórnie opodatkowany 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każda osoba bowiem, która jest udziałowcem 
w firmie, w momencie uzyskania dochodu musi odprowadzić podatek od dochodów kapita-
łowych w wysokości 25% (niem. Abgeltungssteuer).

4.3 | Podatek od działalności gospodarczej (niem. Gewerbesteuer)

Podatek od działalności gospodarczej opłaca każdy przedsiębiorca po przekroczeniu kwoty 
obrotów 24 500 EUR rocznie. Podatek ten nie ma swojego odpowiednika w Polsce. Podatek 
od prowadzenia działalności gospodarczej jest najważniejszym źródłem dochodów dla gmin. 
Jest to rodzaj wynagrodzenia, które przedsiębiorstwa płacą gminom w zamian za to, że gmi-
ny budują i naprawiają na przykład drogi lub tworzą miejsca parkingowe, tj. zapewniają in-
frastrukturę, z której korzystają przedsiębiorstwa. Podatek musi być płacony przez wszyst-
kie podmioty gospodarcze. Wysokość podatku od działalności gospodarczej zależy od zysku 
oraz od gminy, w której znajduje się firma. Każda gmina sama ustala stawkę podatku. Z regu-
ły stawka podatku jest niższa na terenach wiejskich, a wyższa w dużych miastach. Zawiado-
mienie o wysokości i terminie opłaty przedsiębiorca otrzyma od urzędu skarbowego. Spół-
ki kapitałowe muszą płacić podatek od działalności gospodarczej w każdym przypadku – nie 
mogą odliczyć kwoty wolnej od podatku. Możemy również samodzielnie obliczyć wysokość 
prognozowanego podatku.

Jak wyliczyć wysokość podatku?

Dochód podlegający opodatkowaniu należy w pierwszej kolejności zaokrąglić do 100 EUR. 
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i spółki osobowe mogą odliczyć 
kwotę wolną od podatku (24 500 EUR). Czyli od kwoty dochodu odejmujemy kwotę wolną 
od podatku i następnie wynik mnożony jest przez wskaźnik podatkowy (niem. Steuermess-
zahl), który wynosi dla wszystkich form działalności gospodarczej 3,5%. Określona kwota sta-
je się podstawą wymiaru składek i jest mnożona przez współczynnik, który jak wyżej zostało 
opisane – określa gmina. Przykładowo w Bautzen ten współczynnik wynosi 400%, w Dreźnie 
450%, Pulsnitz 390%, a w Radeburg 385%. Pomnożona wartość jest kwotą należnego podat-
ku od działalności gospodarczej.

System podatkowy
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Z Gewerbesteuer zwolnione są osoby, które nie przekroczą progu dochodowego rocznie 
(24 500 EUR), które mają siedzibę firmy poza Niemcami lub które zawiązują spółkę cywilną 
do zrealizowania jakiegoś jednego, konkretnego przedsięwzięcia. 

4.4 | Podatki od wynagrodzeń (niem. Lohnsteuer)

Podatki od wynagrodzeń są potrącane od każdego pracownika zatrudnionego przez firmę. 
Choć w ujęciu formalnym obowiązek opłaty spoczywa na pracowniku i podstawą wymia-
ru wysokości podatku jest jego wynagrodzenie – podatek do urzędu skarbowego co mie-
siąc jest opłacany przez pracodawcę. Wysokość opłacanego podatku jest dzielona na kla-
sy i określana od wysokości wynagrodzenia. Rozpiętość jest bardzo szeroka i może wynosić 
od 14% do nawet 45%. Dodatkowo od wynagrodzenia potrącany jest podatek solidarnościo-
wy (niem. Solidaritätszuschlag), który wynosi 5,5% od dochodów. W tym względzie jednak 
po wielu sporach o zasadność pobierania tego podatku od 2021 roku zostały wprowadzone 
zmiany, w których przy mniejszych dochodach jesteśmy zwolnieni z jego opłacenia. W prak-
tyce jedynie osoby o wyższych wynagrodzeniach są zobowiązane opłacać podatek solidar-
nościowy. Osoby rozliczające się indywidualnie i zarabiające w danym roku kalendarzowym 
poniżej 16 956 EUR są zwolnione z opłacania tego podatku. Następnie do progu 31 527,56 EUR 
podatek wyliczany jest proporcjonalnie, a dopiero powyżej tej kwoty istnieje obowiązek opła-
cenia tego podatku w całości. Kolejnym podatkiem opłacanym od wynagrodzeń jest poda-
tek kościelny (niem. Kirchensteuer), który potrącany jest od wszystkich osób, które zadekla-
rują przynależność do religii. Zwolnione z tego podatku są tylko osoby niewierzące. Nie ma 
w tym wypadku znaczenia czy osoba jest praktykująca, czy nie, wystarczy np. fakt czy dana 
osoba była ochrzczona. Urząd skarbowy może takie dane sprawdzić, by potwierdzić prawdzi-
wość złożonej deklaracji. Dodatkowo w przypadku zgłoszenia, że jest się osobą niewierzącą, 
niemiecka administracja przesyła do polskiego kościoła pismo o wystąpieniu danej osoby 
z Kościoła. Podatek kościelny wynosi pomiędzy 8 a 9% w zależności od Landu. W przypadku 
Saksonii wynosi on 9%.

4.5 | Podatek dochodowy w branży budowlanej 
dla firm w Polsce i Niemczech (niem. Bauabzugsteuer)

Jest on formą opodatkowania mającą na celu ograniczenie nielegalnego zatrudnienia i uchy-
lania się od płacenia podatków w branży budowlanej. Od 1.01.2002 r. przedsiębiorcy będą-
cy odbiorcami usług budowlanych są zobowiązani do potrącania 15% kwoty faktury i odpro-
wadzania jej do urzędu skarbowego. Podatek uregulowany jest w § 48 ustawy o podatku 
dochodowym (EStG). Zgodnie z nim przedsiębiorca, który zleca wykonanie usług budow-
lanych usługodawcy w Niemczech, podlega obowiązkowi podatkowemu. Musi on potrącić 
15% z kwoty faktury do zapłaty i wpłacić te pieniądze bezpośrednio do właściwego urzędu 
skarbowego. Celem bezpośredniego odliczenia podatku jest zapobieżenie lub przynajmniej 
ograniczenie uchylania się od płacenia podatków poprzez wykonywanie niezgłoszonych prac 
w budownictwie. Obowiązek zapłaty spoczywa na zleceniodawcy, stąd w momencie wy-
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stawienia faktury/rachunku za wykonane prace przez zleceniobiorcę, zleceniodawca opłaca 
faktycznie 85% kwoty, 15% przekazuje do niemieckiego fiskusa. I tak wystawiając rachunek 
za wykonaną pracę w wysokości np. 15 000 EUR, otrzymamy 12 750 EUR, resztę zatrzyma zle-
ceniodawca, by następnie przekazać należny podatek do Finanzamt. Podatek powinien być 
odprowadzony do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu zrealizowania usługi. 

WAŻNE! 
Trzeba mieć na uwadze, że nawet mając firmę w Polsce i wykonując zlecenia na terenie Nie-
miec, ten obowiązek podatkowy istnieje i otrzymamy mniejszą kwotę, niż została wskazana 
na fakturze. Z tej opłaty zwolnione są jedynie firmy, które mając siedzibę w Niemczech wyko-
nują prace budowlane na terenie innego kraju. 

4.6 | Mały przedsiębiorca (niem. Kleinunternehmer)

Małym przedsiębiorcą może być jednoosobowa działalność gospodarcza, osoby wykonujące 
wolny zawód lub spółka cywilna. Zgodnie z § 19 UStG musisz spełnić dwa warunki, aby urząd 
skarbowy zakwalifikował działalność jako małego przedsiębiorcę: 

▶ obrót w poprzednim roku kalendarzowym musi być niższy niż 22 000 EUR (jest to nowa 
stawka po styczniu 2020 r. – wcześniej było to 17 500 EUR),

▶ obrót w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 50 000 EUR.

WAŻNE! 
Osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą np. w lipcu i do końca roku osiągnęły ob-
rót w wysokości 19 000 EUR, nie mogą być uznani za małego przedsiębiorcę, ponieważ obrót 
w całym roku wyniósłby proporcjonalnie 38 000 EUR.

Ci, którzy spełniają oba te kryteria, mogą skorzystać z regulacji dotyczących małych przed-
siębiorstw i być zwolnieni z VAT – nie muszą wtedy wykazywać VAT na fakturach, ale też nie 
mogą odliczać podatku naliczonego. Deklaracja jest dobrowolna, ponieważ nie dla wszyst-
kich jest opłacalna.

Osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą po otrzymaniu z urzędu skarbo-
wego pisma z deklaracją do wypełnienia, muszą oszacować obroty za rok bieżący i następny 
na formularzu rejestracji podatkowej i zaznaczyć, czy przechodzą na przepisy dotyczące ma-
łych przedsiębiorstw, czy też z nich rezygnują. 

Zadeklarowanie się jako mały przedsiębiorca ma swoje wady i zalety. Ponieważ mali przed-
siębiorcy nie naliczają podatku VAT, mogą oferować niższe ceny niż ich konkurenci, którzy 
są objęci podatkiem VAT – lub osiągają większe zyski przy tych samych cenach, ponieważ 
nie muszą płacić podatku VAT. Z drugiej strony, regulacja ta nie przynosi żadnych korzyści 
w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada głównie klientów biznesowych będących podat-
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nikami VAT. Podatek obrotowy jest dla nich pozycją przejściową, ponieważ otrzymują zwrot 
z urzędu skarbowego (odliczenie podatku naliczonego). Dlatego zawsze patrzą na cenę net-
to. Dla takiego usługobiorcy zawsze korzystniejszy będzie przedsiębiorca, który jest płatni-
kiem VAT. 

Podobna sytuacja dotyczy zakupu materiałów do pracy. Jeśli przy otwieraniu działalności go-
spodarczej mamy oszacowane drobne koszty narzędzi, urządzeń, mebli itd. zwolnienie z po-
datku VAT będzie dla nas korzystne. Jeśli jednak planujemy zakup droższych rzeczy niezbęd-
nych do wykonywania działalności będzie to mniej korzystne, ponieważ nie będziemy mogli 
odliczyć podatku naliczonego. Oznacza to, że nie otrzymamy z urzędu skarbowego zwrotu 
zapłaconego podatku VAT. A często w pierwszym roku działalności generujemy zwrot po-
datku.

Należy mieć również na uwadze, że jeśli celowo oszacujemy mniejszy obrót w deklaracji, by 
być uznanym za małego przedsiębiorcę, a osiągniemy wyższy obrót, urząd skarbowy będzie 
wymagał opłacenia podatku wstecz. Ten koszt będzie musiał przedsiębiorca opłacić samo-
dzielnie pomimo, że nie było tego na fakturach. Można starać się korygować faktury i prosić 
o zapłatę zaległego VATu. Dla dużych przedsiębiorstw raczej nie będzie to problemem, po-
nieważ będą mogli to sobie odliczyć, gorzej z prywatnymi klientami. Jeżeli przedsiębiorca 
będzie w stanie udowodnić fiskusowi, że była to nagła usługa, niespodziewana i niemożliwa 
do wcześniejszego oszacowania, urząd skarbowy może przyjąć wyjaśnienia i nie pozbawić 
statusu małego przedsiębiorcy. Z drugiej strony trzeba samodzielnie cały czas kontrolować 
obrót, ponieważ fiskus nie informuje, kiedy przedsiębiorca staje się podatnikami VAT. Przed-
siębiorcy muszą sami sprawdzić, czy nadal kwalifikują się do przepisów dotyczących małych 
przedsiębiorstw, czy też powinni być regularnie opodatkowani.

Decyzję trzeba przemyśleć bardzo skrupulatnie, biorąc pod uwagę wszystkie „za i przeciw”, 
ponieważ deklarację można zmieniać raz na pięć lat. Jeśli przedsiębiorca zadecyduje, że chce 
być płatnikiem VAT, a następnie będzie osiągał mniejsze obroty, nie będzie mógł z tego zre-
zygnować.

Ważne również, by pamiętać, aby na fakturze uwzględnić zdanie o zwolnieniu z podatku VAT, 
np. Zgodnie z § 19 UStG 1 nie został wykazany podatek obrotowy niem. „Gemäß § 19 UStG 
1 wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen”. No i oczywiście pamiętać, by nie doliczyć VAT. 

4.7 | Podatek naliczony/podatek od wartości dodanej 
(niem. Mehrwertsteuer lub Umsatzsteuer)

Jeśli generujemy obrót finansowy ze swojej pracy, zazwyczaj musimy zapłacić od niego 
podatek. Podatki te nazywane są podatkiem obrotowym. Choć obowiązek odprowadze-
nia VAT leży po stronie sprzedawcy, to opłaca go w rzeczywistości odbiorca. W Niemczech 
zasady podatku obrotowego reguluje ustawa o podatku obrotowym (niem. Umsatzteu-
ergesetz), rozporządzenie o przepisach wykonawczych ustawy o podatku obrotowym  
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(niem. Umsatzsteuer-Durchfuhrungsverordnung) oraz rozporządzenie o zwolnieniach z po-
datku obrotowego przy imporcie (niem. Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung). Staw-
ka podstawowa podatku VAT wynosi 19%. W przypadku niektórych towarów i usług należy 
zapłacić tylko 7% VAT (dotyczy to towarów typu m.in. książki, gazety, niektóre artykuły spo-
żywcze).

Faktura 

Jeśli podlegające opodatkowaniu dostawy lub usługi są świadczone na rzecz innego przed-
siębiorcy w Niemczech, wystawiana jest faktura, która musi zawierać następujące informa-
cje:

▶ Nazwa i adres usługodawcy i usługobiorcy;

▶ Numer identyfikacji podatkowej usługodawcy;

▶ Data wystawienia faktury;

▶ Unikalny numer faktury itp.;

▶ Ilość i rodzaj dostarczonych towarów lub zakres i rodzaj świadczonych usług;

▶ Data sprzedaży towarów/usług;

▶ Kwota w podziale na stawki podatkowe i zwolnienia;

▶ Obniżenie wynagrodzenia uzgodnionego z góry;

▶ Jeżeli usługobiorca nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą, ale wykorzystuje usłu-
gę do swoich celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą – obowiązek przechowywa-
nia dokumentacji wynosi 2 lata,

▶ W przypadku faktur o małej wartości, do 250 EUR, kwota podatku, wynagrodzenie net-
to i numer podatkowy nie muszą być oddzielnie wykazywane na fakturze; wystarczy podać 
stawkę podatku i wynagrodzenie brutto.

Przedsiębiorca musi samodzielnie wyliczyć kwotę VAT do zapłaty do urzędu skarbowego 
(obciążenie płatnicze) i w terminie do 10. dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego zło-
żyć w urzędzie skarbowym drogą elektroniczną zaliczkową deklarację VAT oraz rozliczyć ją.

Terminy rozliczeń

Pomijając regulacje dla nowo otwieranych działalności gospodarczych, które, o ile nie są za-
deklarowani jako mali przedsiębiorcy, przez pierwsze dwa lata kalendarzowe muszą składać 
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miesięczne deklaracje, dla pozostałych przedsiębiorców:

▶ Obroty powyżej 7 500 EUR – obowiązują miesięczne deklaracje rozliczeniowe, 

▶ Obroty poniżej 7 500 EUR – obowiązują kwartalne deklaracje rozliczeniowe,

▶ Obroty poniżej 1 000 EUR – obowiązują roczne deklaracje rozliczeniowe.

Deklaracja zaliczkowa na podatek obrotowy musi być złożona elektronicznie na urzędowo 
przepisanym formularzu zgodnie z ordynacją o przekazywaniu danych podatkowych. 

Podatek obrotowy zasadniczo powstaje w okresie zgłoszenia zaliczki, w którym usługa zo-
stała wykonana. Może to nastąpić przed wystawieniem faktury i dokonaniem płatności. Po-
datek naliczony jest zasadniczo uwzględniany w okresie rozliczeniowym, w którym otrzyma-
no fakturę przychodzącą.

Jednakże, na wniosek, urząd skarbowy może zezwolić przedsiębiorcy na płacenie podatku 
VAT według wpływów (faktyczne opodatkowanie) zgodnie z § 20 UStG. W tym przypadku 
podatek obrotowy powstaje regularnie po upływie terminu płatności zaliczki. Podatek na-
liczony jest zasadniczo uwzględniany w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano fak-
turę przychodzącą, nawet jeśli płatność nie została jeszcze dokonana. Muszą być spełnione 
następujące warunki: całkowity obrót zgodnie z § 19 ust. 3 UStG w poprzednim roku kalenda-
rzowym nie więcej niż 600 000 EUR lub zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg rachun-
kowych na podstawie art. 148 Ordynacji podatkowej lub w zakresie, w jakim wykonywane są 
obroty z działalności w ramach wolnego zawodu zgodnie z § 18 ustawy o podatku dochodo-
wym.

Podatek obrotowy 

Podatek obrotowy obliczany jest jako różnica podatku naliczonego, który został zapłacony 
za towary lub usługi dostarczone przez inne firmy od podatku, który zafakturowaliśmy. Na-
stępnie wynik składany jest do urzędu skarbowego. Jest to tak zwana zaliczkowa deklaracja 
VAT. Zaliczki na podatek obrotowy należy składać za pomocą programu www.elster.de. Jeśli 
zafakturowany podatek obrotowy jest wyższy niż zapłacony podatek naliczony, należy prze-
kazać niedopłatę do urzędu skarbowego. Jeśli podatek naliczony jest wyższy od podatku 
VAT, otrzymamy zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego. Rozliczenie roczne jest składane wraz 
z deklaracją VAT w kolejnym roku. Należy go złożyć do 31 lipca. W wyjątkowych przypadkach 
można wystąpić do urzędu skarbowego z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu. 
W tym celu należy podać przekonujące powody przedłużenia terminu i określić nowy termin 
złożenia wniosków. Urząd skarbowy nie musi się jednak zgodzić na przedłużenie terminu.
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4.8 | Odliczenia od podatku

Jako osoba samozatrudniona mamy możliwość odliczyć od podatku:

▶ koszty związane z wykonywanym zawodem, np. koszty dojazdu do pracy lub dalszej edu-
kacji i szkoleń,

▶ darowizny, składki na ubezpieczenie zdrowotne lub koszty opieki nad dziećmi,

▶ koszty, które musisz ponieść, na przykład koszty związane z chorobą.

Podobnie jak w Polsce, te wydatki deklarowane są w zeznaniu podatkowym. Nie ma koniecz-
ności przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesiony koszt, ale należy mieć do-
kumentacje na wypadek kontroli. Urząd skarbowy może zażądać dowodów nawet do 10 lat 
wstecz.

Ponadto, jako osoba samozatrudniona, możemy odliczyć od podatku wiele wydatków zwią-
zanych z pracą, traktując je jako wydatki zawodowe. Może to być nowy laptop, koszty podró-
ży, opłaty za telefon komórkowy, przybory biurowe lub koszty utrzymania biura. Mniejsze za-
kupy można odpisać od razu, droższe rzeczy zwykle trzeba odpisywać przez kilka lat. Jako 
osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, warto skorzystać z pomocy doradcy po-
datkowego. Doradcy podatkowi dokładnie wiedzą, co można, a czego nie można odliczyć od 
podatku. Usługi doradców podatkowych są jednak odpłatne. Można jednak odliczyć te kosz-
ty od podatku w następnym roku.

4.9 | Opóźnienia w przekazaniu zeznania podatkowego

Jeśli nie został dotrzymany termin złożenia zeznania podatkowego, urząd skarbowy może 
nałożyć tzw. dopłatę za spóźnione złożenie zeznania. Jest to jednak decyzja uznaniowa, 
urząd skarbowy może zaniechać nakładania kar. Jeśli jednak upłynie 14 miesięcy od końca 
roku, za który miało być złożone zeznanie, dopłata za zwłokę będzie należna w każdym przy-
padku. Zgodnie z § 152 niemieckiego kodeksu podatkowego (niem. Abgabenordnung) do-
płata wynosi 0,25% podatku pomniejszonego o zaliczki i odliczenia, które należy zaliczyć na 
poczet podatku za każdy miesiąc zwłoki lub jego część, jednak co najmniej 25 EUR miesięcz-
nie. Dodatkowo urząd skarbowy może wyznaczyć karę pieniężną. Wynosi ona zazwyczaj od 
100 do 500 EUR.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest płacenie podatków i prawidłowe deklarowanie swoich 
dochodów w urzędzie skarbowym. Osobom uchylającym się od płacenia podatków grożą 
grzywny, a w szczególnie poważnych przypadkach – kary pozbawienia wolności do 10 lat. 
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W Niemczech wszyscy pracownicy pracujący na etat podlegają ubezpieczeniom społecz-
nym. Składki odprowadzane są przez pracodawcę. 

Niemieckie zabezpieczenia społeczne opierają się na składkach:

▶ Ubezpieczenie emerytalne (niem. Rentenversicherung) – 18,6% (połowa opłacana przez 
pracodawcę, połowa przez pracownika),

▶ Ubezpieczenie zdrowotne (niem. Krankenversicherung) – 14,6% (połowa opłacana przez 
pracodawcę, połowa przez pracownika),

▶ Ubezpieczenie wypadkowe (niem. Unfallversicherung) – jest płatne przez pracodawcę, 
a wysokość uzależniona jest od wynagrodzenia ubezpieczonego oraz stopnia ryzyka wypad-
kowego w danym zakładzie,

▶ Ubezpieczenie pielęgnacyjne dla osób posiadających dzieci (niem. Pflegeversicherung)  
– 3,05% (połowę płaci pracodawca i połowę pracownik),

▶ ubezpieczenie pielęgnacyjne dla osób niemających dzieci (niem. Pflegeversicherung)  
– 3,3% (pracodawca płaci 1,525%, pracownik 1,775%),

▶ Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (niem. Arbeitslosenversicherung) – 2,4% (połowę 
płaci pracodawca i połowę pracownik).

Prawie wszyscy w Niemczech podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu – 
również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Jednak w przypadku osób pro-
wadzących działalność gospodarczą w spółce osobowej, nie wszystkie składki są obowiązko-
we. Nie ma obowiązku ubezpieczenia społecznego w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, 
ubezpieczenia od bezrobocia i ubezpieczenia wypadkowego. Warto jednak, szczególnie 
w przypadku zawodów o podwyższonym ryzyku, rozważyć prywatne ubezpieczenie od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków. Przedsiębiorca musi sam opłacać przynajmniej składki 
na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie pielęgnacyjne. Osoby prowadzące firmę mogą 
wybrać pomiędzy ustawowym a prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, w celu zaoszczę-
dzenia kosztów. 

Niektóre zawody, w tym rzemieślnicze, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalne-
go. W tym wypadku wiążący jest wpis do rejestru Izby Rzemieślniczej. Obowiązkowi podle-
gają również samozatrudnieni m.in. nauczyciele, opieka zdrowotna, artyści i publicyści.

W przypadku samozatrudnienia w spółce kapitałowej (np. z o.o. lub S.A.) jest się prawnie 
zatrudnionym we własnym przedsiębiorstwie. Jeśli przedsiębiorca posiada więcej niż 50% 
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udziałów we własnej firmie, to z reguły nie jest to zatrudnienie w rozumieniu ubezpieczenia 
społecznego. W związku z tym przedsiębiorca jest zwolniony z pełnego pakietu ubezpiecze-
nia. Jednakże, jeśli udział w firmie jest poniżej 25,1%, jest to zwykle klasyfikowane jako za-
trudnienie. Oznacza to, że istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego.

Do dodatkowych nieobowiązkowych składek zaliczane jest świadczenie chorobowe i emery-
talne. Warto jednak rozważyć wykupienie dziennego ubezpieczenia chorobowego, które wy-
płaca zasiłek w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, a tym samym pomaga 
pokryć koszty prowadzenia działalności. Pod pewnymi warunkami można również przystą-
pić do pracowniczego ubezpieczenia emerytalnego. Koszty takiego ubezpieczenia zależą od 
wybranego pakietu czy formy działalności.

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.deutsche-sozialversicherung.de
www.deutsche-rentenversicherung.de
www.bmas.de
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Najważniejsze, by określić w jakim obszarze chcemy prowadzić działalność gospodarczą i czy 
nie jest ona ograniczona pozwoleniami, czy uznawaniem kwalifikacji. W przypadku niektó-
rych obszarów działalności potrzebne jest specjalne zezwolenie. Dotyczy to np. właścicie-
li lokali gastronomicznych, którzy potrzebują licencji na prowadzenie restauracji, firm ca-
teringowych, które muszą przejść tzw. instruktaż zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia, czy 
taksówkarzy, którzy potrzebują licencji na przewóz osób. Rzemieślnicy (stolarze, piekarze, 
rzeźnicy, mechanicy samochodowi, fryzjerzy, murarze itp.) potrzebują zazwyczaj świadectwa 
mistrzowskiego, aby otworzyć zakład rzemieślniczy. 

Najlepiej zwrócić się do Izby Przemysłowo-Handlowej z zapytaniem, czy potrzebne jest ze-
zwolenie na prowadzenie działalności. Jeśli chcemy otworzyć działalność w tym obsza-
rze, należy zarejestrować się w lokalnej Izbie Rzemieślniczej. Na portalu internetowym  
www.anerkennung-in-deutschland.de można sprawdzić, czy kwalifikacje zdobyte za grani-
cą (np. w Polsce) spełniają wymagania niezbędne w Niemczech.

ADRESY IZB PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH W SAKSONII:
Industrie-und Handelskammer Südwestsachsen Chemnitz-Plauen-Zwickau
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Tel: 0049 3 7169 00-0
Homepage: www.chemnitz.ihk24.de

Industrie- und Handelskammer Dresden
Langer Weg 4
01239 Dresden
Tel: 0049 3 51 28 02-0
Homepage: www.dresden.ihk.de

Industrie- und Handelskammer zu Leipzig
Goerdelerring 5
04109 Leipzig
Tel: 0049 3 41 12 67-0
Homepage: www.leipzig.ihk.de

6.1 | Procedura

Rejestracja firmy w najprostszej formie nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wyda-
wać. Zasadniczo, można ją podzielić na kilka kroków:

1. W ciągu 14 dni po przyjeździe do Niemiec należy zameldować się w urzędzie meldunko-
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wym, w którym planujesz się osiedlić. 

2. Następnie należy wybrać się do tzw. Gewerbeamt, czyli do urzędu do spraw gospodarki, 
który mieści się najczęściej w urzędzie miasta/gminy (niem. das Bürgeramt), bądź ratuszu 
(niem. das Rathaus). 

3. W urzędzie należy wypełnić formularz rejestracyjny tzw. Gewerbeanmeldung. Wymaga-
ne będzie udzielenie podstawowych informacji: nazwisko, adres, miejsce urodzenia itp., na-
zwa i forma prawna przedsiębiorstwa, które ma zostać założone, data rozpoczęcia działalno-
ści itp.

4. Następnie należy uiścić opłatę za założenie działalności. Generalnie koszt zarejestrowania 
działalności gospodarczej mieści się w przedziale 10–40 EUR, ale uzależniony jest od wielu 
czynników (pozwolenia, uznawanie kwalifikacji itd.), ta kwota może wzrosnąć. Kwotę można 
opłacić na miejscu lub przelewem bankowym na konto urzędu. 

5. O ile działalność nie należy do sektora z koniecznością udokumentowania dodatkowych 
zezwoleń lub posiadania dyplomu mistrzowskiego uznanego w Niemczech oraz jest to naj-
prostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej (niem. Gewerbe), na tym kończy się 
proces rejestracyjny firmy. 

6. Działalność jest rejestrowana w miejscu jej funkcjonowania, jeśli będziemy planować 
przeprowadzkę lub zmianę siedziby firmy, należy powiadomić o tym Gewerbeamt.

W niektórych sektorach nie ma obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Zwolnieni 
z tego są na przykład freelancerzy. Grupy zawodowe takie jak lekarze, prawnicy, dziennika-
rze, doradcy podatkowi czy artyści są zwolnieni z obowiązku rejestracji działalności gospo-
darczej, podlegają one pod izby. Działalność w tych sektorach musi zostać zarejestrowana 
w ciągu 30 dni w urzędzie skarbowym (niem. Finanzamt).

Po pomyślnym zarejestrowaniu działalności w Gewerbeamt urząd skarbowy skontaktuje 
się z przedsiębiorcą w celu rejestracji podatkowej. W przesłanym formularzu należy wpisać 
ogólne informacje o sobie, ale także odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące przy-
szłej działalności, przewidywanego obrotu, sposobu prowadzenia księgowości i obliczania 
zysku oraz kapitału obrotowego. Następnie przedsiębiorca otrzyma swój numer podatkowy, 
który będzie potrzebny do wystawiania faktur.

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, z przedsiębiorcą skontaktuje się Izba Przemy-
słowo-Handlowa lub Izba Rzemieślnicza (w zależności od rodzaju działalności) i wskaże wy-
maganą wysokość składki za członkostwo. W Niemczech przynależność do izb jest obowiąz-
kowa dla przedsiębiorców. 

Zakładanie firmy
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6.2 | Potrzebne dokumenty

Podczas zakładania działalności wymagane są następujące dokumenty: 

▶ Ważny dowód osobisty lub paszport i meldunek;

▶ Jeśli rejestrujemy działalność ze wspólnikami, wymagana jest umowa spółki;

▶ Wypełniony formularz Gewerbeanmeldung;

▶ Dyplom mistrzowski Handwerkskarte (przy działalności rzemieślniczej);

▶ Wyciąg z rejestru handlowego (w przypadku spółek i korporacji);

▶ Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz, w stosownych przypadkach, 
inne pozwolenia branżowe (działalność w zawodach wymagających kwalifikacji);

▶ W przypadku zawodów wymagających nadzoru: zaświadczenie o niekaralności wystawio-
ne przez policję, wyciąg z centralnego rejestru handlowego;

▶ Następnie otrzymamy ostemplowaną kopię rejestracji jako pokwitowanie lub licencję han-
dlową Gewerbeschein.

6.3 | Otwarcie konta bankowego

Każdy, kto zakłada firmę, jest zobowiązany do założenia konta firmowego. Pozwala to w ła-
twy sposób oddzielić koszty firmy od kosztów prywatnych i znacząco ułatwia prowadzenie 
księgowości. Jako że zarówno Niemcy jak i Polska należą do Unii Europejskiej, obywatele 
mają swobodny i nieograniczony dostęp do korzystania z usług dowolnego kraju, również je-
śli chodzi o zakładanie konta bankowego. Jednak pomimo swobody reguły zakładania kon-
ta mogą się od siebie różnić. Do założenia konta w Polsce potrzebujemy nierzadko jedynie 
dowód osobisty. Gdy jednak przedsiębiorca chce założyć konto w kraju, którego obywatela-
mi nie jesteśmy, można zostać poproszonym o przedłożenie zaświadczenia o zameldowaniu. 
Przy zakładaniu konta przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą bę-
dzie wymagany dowód osobisty lub paszport i ewentualnie zaświadczenie o zameldowaniu.

W przypadku zarejestrowania konta jako osoba prawna dla firmy, która posiada wpis do re-
jestru handlowego, wymagana jest obecność osób reprezentujących firmę lub uchwała 
wspólników powołująca daną osobę/osoby do reprezentacji firmy. Dodatkowo do założenia 
konta należy przedłożyć dowód osobisty lub paszport, umowę spółki.

Przed wybraniem się do banku najlepiej skontaktować się telefonicznie bądź mailowo i usta-
lić wszystkie szczegóły z doradcą.
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6.4 | Wpis do rejestru handlowego

Rejestr handlowy jest publicznie dostępnym katalogiem, w którym zamieszczone są wszyst-
kie ważne dane o przedsiębiorcach w Niemczech, w celu przedstawienia ich działalności go-
spodarczej w sposób zrozumiały dla klientów i potencjalnych partnerów handlowych.

Rejestr handlowy jest publicznym, ogólnokrajowym rejestrem prowadzonym przez lokalne 
sądy rejestrowe i przechowuje wpisy dotyczące wszystkich przedsiębiorców. Dopiero z chwi-
lą wpisu do rejestru handlowego przedsiębiorstwo jest uważane za spółkę i podlega przepi-
som niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

Rejestru handlowego (niem. das Handelsregister) nie należy mylić z rejestrem spółek 
(niem. das Unternehmensregister): chociaż rejestr spółek zawiera oprócz własnej platfor-
my publikacyjnej i danych z elektronicznego Dziennika Urzędowego również dane z rejestru 
handlowego, dane z rejestru spółek nie mają mocy wiążącej; służą one jedynie jako źródło in-
formacji dla osób trzecich.

Prawie każdy przedsiębiorca, chcąc rozwijać swoje przedsiębiorstwo, powinien dążyć do 
wpisania firmy do rejestru handlowego. Dzięki temu wpisowi można zyskać zaufanie i pre-
stiż wśród kontrahentów i klientów.

O statusie handlowca decyduje albo forma prawna prowadzonej działalności, albo ocena or-
ganów podatkowych. 

W przypadku działalności osobowych (działalność jednoosobowa, spółka cywilna, spółka 
partnerska), jak było wspomniane wyżej, o statusie handlowca decyduje często urząd skar-
bowy. Bada on przede wszystkim rodzaj i zakres działalności gospodarczej, czy firma osiąga 
średni osiągany dochód w danej branży, czy firma posiada oddziały oraz czy majątek przed-
siębiorstwa jest na poziomie 100 000 EUR.

Istnieje również możliwość, że przy zakładaniu działalności gospodarczej nie będzie ko-
nieczności wpisu do rejestru, ale ten obowiązek nastąpi w późniejszym etapie rozwoju firmy. 
W tym wypadku zostaniemy poinformowani o tym przez urząd skarbowy.

Oczywiście możliwe jest dobrowolne wpisanie się do rejestru handlowego. Należy jednak 
wcześniej zrobić spis wad i zalet takiego rozwiązania. W przypadku małych jednoosobowych 
przedsiębiorstw, bez obowiązku rejestracji lub osób wykonujących wolny zawód, dobrowol-
ny wpis do rejestru handlowego nie zawsze jest opłacalny.

Wpis do rejestru handlowego jest jawny, ponieważ potencjalni partnerzy handlowi i klienci 
powinni mieć możliwość wcześniejszego zapoznania się z sytuacją gospodarczą spółki – in-
teresuje to nie tylko wierzycieli. Celem obowiązku rejestracji jest udokumentowanie wszyst-
kich istotnych z prawnego punktu widzenia faktów dotyczących przedsiębiorstwa. Ma to na 
celu nie tylko informowanie opinii publicznej, ale również ochronę wierzycieli. Dlatego waż-
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ne jest, aby informacje udokumentowane we wpisie do rejestru, w tym nazwa spółki, kapi-
tał zakładowy i osoby upoważnione do reprezentowania spółki, były prawidłowe i aktualne.

Ponadto rejestr handlowy służy do ochrony nazw zarejestrowanych spółek. Identyczne lub 
podobnie brzmiące nazwy nie są umieszczane w rejestrze, aby zapobiec ryzyku pomyłki. 
Opiera się to na zasadzie wyłączności przedsiębiorstw – co oznacza, że każde nowe przedsię-
biorstwo musi różnić się od przedsiębiorstw już istniejących w danym okręgu urzędowym.

Rejestr jest podzielony na dwie sekcje: sekcja A – dla jednoosobowych działalności gospodar-
czych i spółek osobowych, sekcja B – dla przedsiębiorstw GmbH, AG.

Wpis do rejestru handlowego musi zostać złożony we właściwym miejscowo sądzie rejono-
wym w formie elektronicznej. Podpis przedsiębiorcy lub prezesa musi być poświadczony no-
tarialnie. Najpierw więc należy umówić się do notariusza. W zależności od formy spółki, nale-
ży podać różne informacje i dołączyć załączniki. 

Dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych:

▶ Jeśli forma prowadzenia działalności wymaga wpisu do rejestru, przedsiębiorca powinien 
udać się do sądu rejonowego, by tam złożyć wniosek o wpis do rejestru.

▶ Wraz z wnioskiem o rejestrację składany jest w sądzie na przechowanie notarialnie po-
świadczony podpis imienny z danymi firmy.

▶ Wymagane informacje: nazwa firmy i forma prawna, siedziba firmy, nazwisko, imię, data 
urodzenia i miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Spółka jawna:

▶ Jeśli forma i jej zakres wymaga wpisu do rejestru handlowego.

▶ Wniosek o wpis do rejestru musi być podpisany przez wszystkich wspólników, przy czym ci 
wspólnicy, którzy mają reprezentować spółkę, muszą złożyć w sądzie na przechowanie swój 
notarialnie poświadczony podpis imienny wraz z danymi spółki.

▶ Wymagane informacje: nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa, siedziba przedsiębior-
stwa, nazwiska, imiona, daty urodzenia i miejsce zamieszkania każdego ze wspólników, data 
rozpoczęcia działalności spółki, rodzaj działalności.

Spółka komandytowa:

▶ Musi być wpisana do rejestru handlowego.

▶ Wniosek musi być podpisany przez wszystkich wspólników i złożony w sądzie właściwym 
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dla miejsca prowadzenia działalności z poświadczonymi notarialnie podpisami upoważnio-
nych przedstawicieli.

▶ Nazwiska komandytariuszy, imiona, daty urodzenia i miejsca zamieszkania.

▶ Wymagane informacje: nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa, siedziba przedsiębior-
stwa, nazwiska, imiona, daty urodzenia i miejsce zamieszkania każdego ze wspólników, data 
rozpoczęcia działalności spółki, rodzaj działalności, wysokość wkładu każdego komandyta-
riusza.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH):

▶ Spółka powstaje z chwilą wpisania do rejestru handlowego.

▶ W przeciwieństwie do spółek osobowych, w tym przypadku sąd musi zbadać prawdzi-
wość złożonych dokumentów. Sprawdzani są wszyscy wnioskodawcy, umowa spółki, wyso-
kość wkładów pieniężnych i niepieniężnych. Następnie sąd zwraca się z prośbą o wydanie 
opinii do Izby Przemysłowo-Handlowej. 

▶ Do złożenia wniosku uprawniony jest jedynie prezes zarządu. Jeśli zostało wyznaczonych 
kilka osób do zarządu, wniosek musi zostać złożony przez wszystkich nawet jeśli w reprezen-
tacji każdy może działać samodzielnie. 

▶ Wniosek musi być podpisany przez zarząd spółki i złożony w sądzie właściwym dla miejsca 
prowadzenia działalności z poświadczonymi notarialnie podpisami upoważnionych przed-
stawicieli.

▶ Do wniosku należy złożyć poświadczony odpis umowy spółki i uchwałę o powołaniu za-
rządu spółki.

▶ Lista wspólników z ich nazwiskami, datą urodzenia i adresem oraz kwotą wniesionego 
wkładu kapitałowego.

▶ Poświadczenie, że wymagane płatności z tytułu wkładów kapitałowych zostały dokonane 
i są ostatecznie do swobodnej dyspozycji członków. W przypadku wkładów niepieniężnych, 
dokumenty potwierdzające przeniesienie praw na spółkę.

▶ W przypadku wkładów niepieniężnych, dokumenty potwierdzające, że wartość wkładu 
niepieniężnego odpowiada kwocie wkładu wskazanego w umowie.

Spółka akcyjna (AG):

▶ Wniosek o rejestrację spółki akcyjnej w sądzie właściwym dla siedziby spółki muszą złożyć 
wszyscy założyciele oraz członkowie zarządu i rady nadzorczej.
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▶ Umowa spółki oraz akty prawne, na mocy których przyjęto umowę spółki i objęto udziały. 

▶ Akty prawne powołujące zarząd i radę nadzorczą.

▶ Imiona i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania wszystkich członków zarządu 
i rady nadzorczej.

▶ Poświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wymaganych statutem wpłat 
na akcje oraz wkładów niepieniężnych.

▶ W przypadku wkładów niepieniężnych – dowód, że zostały one wniesione w całości.

▶ Zaświadczenie członków zarządu, że nie ma przeszkód prawnych do ich powołania.

Koszt wpisu do rejestru handlowego różni się w zależności od wielkości firmy i wybra-
nej formy prawnej. Na wydatki składają się opłaty za rejestrację oraz koszty obsługi nota-
rialnej. Z reguły wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej kosztuje od  
200–300 EUR. Większe firmy z kilkoma partnerami i większym kapitałem muszą jednak li-
czyć się z wydatkiem rzędu 700 EUR za rejestrację.

Wszystkie wpisy dokonywane są elektronicznie, widoczne na stronie www.handelsregister.de. 
Należy pamiętać również o tym, że wszystkie zmiany dotyczące siedziby firmy, członków za-
rządu, wszczęcie postępowania upadłościowego muszą być zgłoszone do sądu i wpisane do 
rejestru handlowego.

6.5 | Rejestracja w urzędzie ds. gospodarki (niem. Gewerbeamt)

Zgłoszenie działalności gospodarczej można dokonać osobiście, pisemnie lub elektronicznie 
w urzędzie ds. gospodarki w mieście lub gminie, w której planujemy prowadzić działalność. 

Koszt założenia działalności waha się i wynosi od 10 EUR do ok. 50 EUR w zależności od formy 
prawnej. Proces przetworzenia i rejestracji działalności trwa ok. 3 dni roboczych, o ile został 
złożony komplet dokumentów. 

W urzędzie do rejestracji należy przedłożyć:

▶ Wniosek o zarejestrowanie działalności (niem. Gewerbeanmeldung) w oryginale.

▶ Dowód osobisty lub paszport.

▶ Pełnomocnictwo dla przedstawiciela (dotyczy tylko osób, które nie zakładają osobiście 
działalności).
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▶ Wyciąg z rejestru handlowego (tylko wtedy jeśli forma prawna wymaga wpisu do rejestru).

▶ Umowa wspólników (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

▶ Pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie wydane przez 
izbę rzemieślniczą (uwierzytelniony odpis lub odpis z okazaniem oryginału; niem. Hand-
werkskarte).

▶ Przedłożenie dodatkowych dokumentów z innych urzędów, licencji, koncesji, pozwolenia 
w przypadku niektórych usług – działalność w branży ochroniarskiej, branży restauracyjnej, 
automaty do gier, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, inspektorzy nadzoru budowla-
nego, handel obwoźny itd.

ADRESY WIĘKSZYCH URZĘDÓW DS. GOSPODARKI W SAKSONII:
Gewerbeamt Dresden, Augsburger Straße 3, 01309 Dresden
Godziny otwarcia: poniedziałek i piątek od 9:00–12:00, wtorek i czwartek 9:00–18:00
Najlepiej na spotkanie umówić się wcześniej telefonicznie. Telefon: +49 (0) 351/488-5811
Link: https://www.dresden.de/de/rathaus/dienstleistungen/gewerbe-anmelden.php

Gewerbe Chemnitz, Düsseldorfer Platz 1, 09111 Chemnitz
Godziny otwarcia: poniedziałek i piątek od 8:30–12:00, wtorek i czwartek 8:30–18:00
Link: https://chemnitz.de/dienstleistungsportal/?filter-theme=gewerbe&id=668d246b-b-
db3-4194-9c4f

Gewerbeamt Leipzig, Prager Str. 136, 04317 Leipzig
Godziny otwarcia: poniedziałek i piątek od 09:00–12:00, wtorek i czwartek 09:00–18:00
Najlepiej na spotkanie umówić się wcześniej telefonicznie. Telefon: +49 (0) 341 / 123-8992
Link: https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-ehoerdengaen-
ge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/gewerbebehoerde-3221/

6.6 | Wynajem lokalu i inne niezbędne koszty

6.6.1 | Wynajem lokalu

Jest to jedna z czynności, która powinna być wykonana na samym początku, ponieważ adres 
będzie musiał zostać wpisany przy rejestracji firmy (Gewerbeanmeldung). W związku z wy-
darzeniami ostatnich miesięcy przewidywany jest spadek cen wynajmu lokalów nawet o 16%. 
Jest to spowodowane wprost pandemią lub jej skutkami (praca zdalna, hybrydowa). Według 
przewidywań Instytutu – Institut der deutschen Wirtschaft, będzie to efekt długotrwały. 

Wynajmując biuro na działalność możemy skorzystać z biura nieruchomości lub poszukiwać 
samodzielnie przez internet. W regionie przygranicznym istnieje wiele biur nieruchomości 
z polską obsługą, która pomoże przejść przez pełną procedurę.

Zakładanie firmy



41

Przy wyborze lokalu powinniśmy się kierować następującymi aspektami:

▶ Wielkość powierzchni,

▶ Wyposażenie powierzchni biurowej (technologia informatyczna w budynku, oświetlenie, 
temperatura),

▶ Lokalizacja (parking, zaopatrzenie, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami),

▶ Koszty powierzchni użytkowej (koszty wynajmu, koszty bieżące, media).

Posiadanie własnego biura kosztuje sporo pieniędzy i często umowy sporządzane są na kilka 
lat. Dlatego należy dokładnie rozważyć, czy posiadanie własnego biura jest konieczne. Jeśli 
do pracy potrzebne jest tylko biurko lub masz pracę z usługami na zewnątrz, można skorzy-
stać z alternatywnych rozwiązań.

Najłatwiejszym sposobem jest praca w domu. W Niemczech też znana jest forma wynajmo-
wania biura, sali konferencyjnych na dni lub godziny, tzw. Büro auf Zeit. Coraz bardziej zna-
nym w Polsce, a jeszcze bardziej popularnym w Niemczech jest też model pochodzący z USA 
tzw. Coworking. Jest to wynajęcie biurka lub powierzchni w biurze współdzielonym z inny-
mi pracownikami.

STRONY Z WYNAJMEM LOKALI UŻYTKOWYCH:
https://www.immobilienscout24.de
https://www.instantoffices.com/en/de
https://www.immowelt.de/gewerbeimmobilien/bl-sachsen 
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/anzeigen/s-sachsen/neuen-geschäftsräume/k0l3799

6.6.2 | Podpisanie umowy spółki przed notariuszem

W przypadku otwierania spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki ak-
cyjnej) trzeba mieć na uwadze, że umowę spółki należy podpisać w obecności notariusza. 
Prezes spółki i wszyscy wspólnicy muszą być obecni lub musi być przedłożone odpowiednie 
pełnomocnictwo. Wcześniej do notariusza należy przedłożyć dane: imiona i nazwiska, daty 
urodzenia, miejsca zamieszkania wszystkich członków zarządu.

Należy zabrać również dowody osobiste lub paszporty. W przypadku członków zarządu nie-
mówiących w języku niemieckim konieczne jest zapewnienie tłumacza. 

Osoby wykonujące wolne zawody mogą łączyć się w spółki partnerskie, ale ta forma wyma-
ga złożenia aktu założycielskiego w kancelarii notarialnej (niem. Gründungsprotokoll). Akt za-
łożycielski reguluje najważniejsze prawa i obowiązki pomiędzy partnerami. Minusem takiego 
rozwiązania jest fakt, że ma bardzo podstawowy wzór i nie może być rozszerzony o dodat-
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kowe elementy tak jak umowa spółki. Umowa partnerska jest zatem ważnym elementem, 
zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych. 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
Podstawowe wymogi dotyczące umowy spółki z o.o. zostały sformułowane w ustawie 
o GmbH. 

Do obowiązkowych elementów umowy spółki z o.o. należą następujące punkty:

▶ Nazwa i siedziba spółki;

▶ Przedmiot działalności spółki;

▶ Wysokość kapitału zakładowego (co najmniej 25 000 EUR);

▶ W przypadku spółki akcyjnej liczbę i wartość nominalną akcji, które każdy z akcjonariuszy 
obejmuje w zamian za wkład na pokrycie kapitału zakładowego (wkład nominalny) – suma 
ta musi odpowiadać wysokości kapitału zakładowego.

Gdyby wziąć pod uwagę tylko te powyższe najważniejsze punkty, umowa byłaby krótka. 
W praktyce jednak można znaleźć wiele wzajemnych postanowień takich jak na przykład:

▶ Czas trwania spółki, z reguły GmbH jest zakładana na czas nieokreślony, ale okres ten 
może być również określony w umowie spółki;

▶ Rok obrotowy, jeżeli jest inny od roku kalendarzowego;

▶ Zarządzanie i reprezentowanie firmy przez zarząd; 

▶ Sposób reprezentacji przy podejmowaniu uchwał w spółce, jeżeli mają one odbiegać od 
wymogów prawnych;

▶ Przepisy dotyczące zgromadzenia wspólników: np. kworum, terminy zaproszeń, protoko-
lant;

▶ Zasady dotyczące rocznych sprawozdań finansowych i podziału zysków.

SPÓŁKA CYWILNA:
Spółka cywilna nie wymaga sporządzenia umowy przed notariuszem, ale ta forma jest bar-
dziej zalecana dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich wspólników.

Umowa spółki powinna obejmować:

▶ Wysokość udziału poszczególnych wspólników w spółce;
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▶ Podział zysków;

▶ Zakres pracy wspólników i ich uprawnienia np. względem urlopów;

▶ Uzgodnienia na wypadek choroby;

▶ Wypowiedzenie umowy i jej konsekwencje.

6.6.3 | Ubezpieczenie firmy

Jeśli przedsiębiorca prowadzi własną firmę lub pracuje jako freelancer, zawsze ponosi ryzyko 
w swojej codziennej pracy. Szybko może pojawić się roszczenie, które postawi firmę w trud-
nej sytuacji finansowej. Na rynku niemieckim jest wiele firm ubezpieczeniowych oferujących 
wiele rozwiązań dla każdej formy działalności gospodarczej.

▶ Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (niem. Berufshaftpflichtversicherung). 
Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla niektórych zawodów, takich jak lekarze, prawnicy 
i doradcy podatkowi. Jednak wykupienie tego specjalnego ubezpieczenia firmowego ma 
sens również w innych sektorach. Ubezpieczenie to obejmuje osoby ubezpieczone w przy-
padku wyrządzenia przez nie szkód osobom trzecim w trakcie wykonywania czynności za-
wodowych.

▶ Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodar-
czej (niem. Betriebshaftpflichtversicherung). Dla firm jednoosobowych, spółek osobowych, 
osób wykonujących wolne zawody to jeden z najważniejszych ubezpieczeń dla firm obejmu-
jącym szkody majątkowe i osobowe. Dzieje się tak dlatego, że w Niemczech za szkody wyrzą-
dzone przez siebie lub swoich pracowników odpowiadają oni z reguły bez ograniczeń, całym 
swoim majątkiem. Koszt takiego ubezpieczenia waha się od 100 do 280 EUR rocznie.

▶ Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe (niem. Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung). Ubezpieczenie o odpowiedzialność za szkodę majątko-
wą jest uzupełnieniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej. Odpowiedzialność cywilna za szkody majątkowe to ubezpiecze-
nie dla przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody, które zawodowo doradzają in-
nym lub dbają o cudze interesy majątkowe. Oferuje on kompleksową ochronę w przypadku, 
gdy klient poniesie straty finansowe. Koszt takiego ubezpieczenia uzależniony jest od obro-
tów firmy. 

▶ Ubezpieczenie mienia firmy (niem. Inhaltsversicherung). Przedsiębiorcy mogą za jego po-
mocą chronić maszyny, narzędzia, przechowywane towary i wyposażenie firm przed szkoda-
mi spowodowanymi przez ogień, wodę, burzę i grad, a także wandalizm i włamanie. Dodat-
kowo istnieje możliwość uzupełnienia ochrony ubezpieczeniowej o inne świadczenia. Koszty 
ubezpieczenia wahają się od ok. 90 EUR do ok. 200 EUR rocznie.
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▶ Ubezpieczenie ochrony prawnej przedsiębiorstw (niem. Firmenrechtsschutzversicherung). 
Nieporozumienia i spory z dostawcami, podwykonawcami i klientami mogą prowadzić do 
poniesienia wysokich kosztów prawnych. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której spowoduje 
to zachwianie finansów firmy, warto wykupić ubezpieczenie ochrony prawnej firmy. Pokry-
wa ono koszty sporów prawnych. Dla małych firm koszt takiego ubezpieczenia zaczyna się 
już od 15 EUR miesięcznie.

6.6.4 | Członkostwo w Izbie Przemysłowo-Handlowej

Z reguły zakładając działalność gospodarczą należy zostać członkiem Izby Przemysłowo-
-Handlowej (IHK). Zwolnione z tego obowiązku są osoby wykonujące wolne zawody, rze-
mieślnicy i rolnicy. IHK reprezentuje interesy niemieckiej gospodarki i wspiera Państwa jako 
przedsiębiorców m.in. w kwestiach kształcenia. 

W Niemczech funkcjonuje 80 Izb Przemysłowo Handlowych, które odgrywają bardzo istotną 
rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Niemczech. Ich ugruntowana i mocna pozycja na 
rynku niemieckim pozwala kształtować przyszłość zachodniej gospodarki. Jest spoiwem łą-
czącym kształcenie i edukację z przedsiębiorczością i rynkiem pracy. Opinia Izb Przemysło-
wo-Handlowych warunkuje przyszłość konkretnych kierunków kształcenia, biorąc pod uwa-
gę podaż i popyt na pracowników wśród poszczególnych branż. IHK jest głosem wszystkich 
przedsiębiorców. Zajmuje się tematami szkoleń i przeprowadza coroczne egzaminy. W nie-
których dziedzinach IHK jest również odpowiedzialna za egzaminy sprawdzające wiedzę fa-
chową i specjalistyczną, które są niezbędne do wykonywania niektórych zawodów. 

W momencie rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie ds. gospodarki informacja jest 
przekazywania do IHK, która to wysyła do przedsiębiorcy pismo ze szczegółami dotyczący-
mi członkostwa w IHK. Kwota za członkostwo wynosi: w przypadku małych firm od 30 do 
80 EUR rocznie, dla firm zarejestrowanych w rejestrze handlowym od 150 do 300 EUR rocz-
nie. Z opłat zwolnieni są przedsiębiorcy, których roczny obrót jest mniejszy niż 5 200 EUR.  
Start-upy (jeśli nie są zarejestrowane w rejestrze handlowym) są zwolnione z opłat w ciągu 
pierwszych dwóch lat działalności. 

WIĘCEJ INFORMACJI:
Izba Przemysłowo-Handlowa Drezno
Industrie- und Handelskammer Dresden
Langer Weg 4, 01239 Dresden
Telefon: +49 (0) 351 2802-0
Fax: +49 (0) 351 2802-280
www.dresden.ihk.de
Email: service@dresden.ihk.de

Izba Przemysłowo-Handlowa Chemnitz
Industrie- und Handelskammer Chemnitz
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Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Postfach 4 64
09004 Chemnitz
Telefon: +49 371 6900-0
Fax: +49 371 6900-19 1565
www.chemnitz.ihk24.de 
Email: chemnitz@chemnitz.ihk.de
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Jeśli wykonujemy pracę rzemieślniczą to zamiast rejestracji w Izbie Przemysłowo-Handlowej 
konieczne będzie uznanie i potwierdzenie kwalifikacji w Izbie Rzemieślniczej (niem. Hand-
werkskammer). W Niemczech znajduje się ponad 50 izb rzemieślniczych. Izba Rzemieślnicza 
reprezentuje interesy rzemiosła i udziela porad swoim członkom. Ponadto opracowuje pro-
pozycje dotyczące promocji rzemiosła, regularnie składa raporty na temat warunków w rze-
miośle i przygotowuje ekspertyzy. Jako ekspert w dziedzinie szkoleń, Izba Rzemieślnicza 
wspiera i doradza start-upom i przedsiębiorcom w zakresie rekrutacji praktykantów. Ponad-
to Izba Rzemieślnicza wydaje przepisy egzaminacyjne dla zawodów rzemieślniczych. Wspie-
ra doskonalenie zawodowe mistrzów i czeladników. 

Izba Rzemieślnicza jest zatem również pomocnym kontaktem dla osób rozpoczynających 
działalność w rzemiośle. Składka członkowska na rzecz Izby Rzemieślniczej składa się ze sta-
łej kwoty podstawowej oraz zmiennej kwoty dodatkowej, ustalanej na podstawie przycho-
dów z handlu z ostatnich trzech lat. Możliwe jest zastosowanie ulg podatkowych lub zwol-
nień od składek.

Rzemieślnicy (stolarze, piekarze, rzeźnicy, mechanicy samochodowi, fryzjerzy, murarze itp.) 
potrzebują zazwyczaj świadectwa mistrzowskiego wpisanego do rejestru rzemieślników 
(niem. Handwerksrolle), aby otworzyć zakład rzemieślniczy. Jeśli chcemy otworzyć działal-
ność rzemieślniczą, trzeba zarejestrować się w lokalnej Izbie Rzemieślniczej. Następnie Izba 
Rzemieślnicza sprawdzi, czy osoba posiada wymagane kwalifikacje. Na portalu interneto-
wym anerkennung-in-deutschland.de można sprawdzić, czy dane kwalifikacje zdobyte 
w Polsce spełniają wymagania niezbędne w Niemczech.

W ramach procedury uznawania kwalifikacji wykształcenie zdobyte w Polsce jest porówny-
wane z podobnymi kwalifikacjami niemieckimi. Jeśli kwalifikacje zostaną uznane za równo-
ważne, przedsiębiorca otrzyma pozytywną decyzję. Daje to większe szanse na rynku pracy. 
Z potwierdzonymi kwalifikacjami zarówno pracownik jak i przedsiębiorca jest bardzo cenio-
ny na rynku pracy, poważany i może zarobić dużo większe pieniądze. Dodatkowo osoby z ty-
tułem mistrza zawodowego są gwarantem wysokiej jakości wykonanej usługi.

Wszystkie osoby posiadające zagraniczne kwalifikacje mają prawo do tej procedury uzna-
wania kwalifikacji. Ani status pobytu, ani obywatelstwo nie odgrywają tu żadnej roli.

W przypadku kwalif ikacji zawodowych można skorzystać z Recognition Finder  
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession, aby dowie-
dzieć się, który urząd jest odpowiedzialny za uznawanie danego zawodu. Tam można wpisać 
bezpośrednio swój tytuł zawodowy lub wybrać go z listy „Wybierz zawód z listy A-Z”. W dru-
gim kroku wpisać nazwę miasta. Następnie platforma wskaże właściwy urząd rozpoznaw-
czy.

Potwierdzenie kwalifikacji
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Po znalezieniu odpowiedniego urzędu uznawania kwalifikacji można złożyć w nim wniosek 
o uznanie kwalifikacji. 

Należy zebrać wszystkie świadectwa i dokumenty potwierdzające uzyskanie zagranicznego 
dyplomu. Z reguły należy przedłożyć oryginały oraz uwierzytelnione kopie. Po sprawdzeniu 
dyplomu otrzymuje się decyzję. Decyzja ta będzie zawierać informację, czy kwalifikacje zo-
stały uznane, czy nie.

▶ W przypadku decyzji pozytywnej, przedsiębiorca otrzyma tzw. Gleichwertigkeitsbeschei-
nigung. Oznacza to, że polski przedsiębiorca ma taki sam status zawodowy jak osoba z nie-
mieckim dyplomem.

▶ W przypadku decyzji o tym, że kwalifikacje nie będą mogły być uznane, przedsiębiorca 
otrzyma decyzję odmowną. Mogą mu zostać przedstawione propozycje uznania kwalifika-
cji np. poprzez eksternistyczne przystąpienie do egzaminu zawodowego. W najgorszym wy-
padku wniosek może zostać odrzucony i wtedy przedsiębiorca, by móc pracować w zawo-
dzie musiałby ukończyć na nowo szkołę zawodową o danym kierunku w Niemczech.

▶ Jeśli kwalifikacje zostały uznane tylko częściowo, to znaczy, że można pod pewnymi wa-
runkami wziąć udział w kursie doszkalającym lub egzaminie i w ten sposób uzyskać pełne 
uznanie. 

Procedura uznania kwalifikacji nie powinna trwać dłużej niż trzy miesiące. Okres ten rozpo-
czyna się z chwilą uzyskania przez właściwy organ wszystkich niezbędnych dokumentów. 
W przypadku bardzo trudnej procedury uznawania kwalifikacji okres ten może zostać jed-
nokrotnie przedłużony.

Koszty procedury uznawania są bardzo zróżnicowane. Oprócz opłat za samą procedurę 
(ok. 100 do 600 EUR), należy również zapłacić za tłumaczenie i uwierzytelnienie świadectw. 
Więcej informacji: https://www.anerkennung-in deutschland.de/html/pl/index.php

Niezastąpiony i bardzo pomocny przy uznaniu kwalifikacji dla polskich przedsiębiorców jest 
projekt ProRecognition prowadzony przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. 
Dzięki wsparciu doradczemu przedsiębiorca może dowiedzieć się, czy jego zawód wyma-
ga uznania w Niemczech, sprawdzić procedurę, otrzymać informacje o konkretnej dla da-
nej sprawy instytucji i uzyskać pomoc w skompletowaniu dokumentacji. Często organizo-
wane są również webinaria na temat uznawania kwalifikacji zawodowych. Wszystkie usługi 
są bezpłatne. 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
strona: www.prorecognition.pl, e-mail: info@prorecognition.pl

Potwierdzenie kwalifikacji
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Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej i otworzeniu rynku dla Polaków w Niemczech 
w 2011 roku, zaczęły rodzić się dla przedsiębiorców z Polski nieograniczone możliwości roz-
woju przedsiębiorstwa. Rynek podbijają polskie firmy budowlane i opiekuńcze świadczące 
usługi na terenie Niemiec. Rozwija się również sprzedaż internetowa. Dodatkowo sprzyja te-
ren przygraniczny i możliwość rozpoczęcia współpracy z przedsiębiorcą w kraju sąsiednim. 
Na terenie przygranicznym często działają aktywnie instytucje wspierające firmy w rozwo-
ju i współpracy. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. co roku organizuje forum 
kooperacyjne, na które zapraszane są firmy z terenu przygranicznego. Podczas forum fir-
my mają okazje nabyć wiedzę z zakresu rozwoju gospodarczego w regionie przygranicznym, 
wymienić się doświadczeniami, ale przede wszystkim pozyskać nowych kontrahentów do 
współpracy. Więcej informacji: http://www.forum.karr.pl/

Korzyści dla polskich przedsiębiorców planujących inwestycje na terenie Niemiec:

▶ Dostęp do szerokich świadczeń z zakresu wsparcia przedsiębiorców;

▶ Ponad 80 mln potencjalnych konsumentów;

▶ Możliwości rozwinięcia firmy w dalszych krajach;

▶ Dobrze rozwinięta infrastruktura;

▶ Większe możliwości inwestycji;

▶ Stabilność polityczna i ekonomiczna;

▶ Bliskość geograficzna;

▶ Różne formy wsparcia nawet w mniejszych miejscowościach/landach.

Zacieranie się granic i coraz większa swoboda w świadczeniu usług na terenie UE/EOG spra-
wia, że coraz więcej firm decyduje się na wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Co 
do zasady najważniejsze jest miejsce świadczenia usług. Każdy przedsiębiorca powinien 
w pierwszej kolejności zapoznać się z zasadami opodatkowania w danej branży. 

Ogólną zasadą jest, że obowiązek rozliczenia podatku VAT rodzi się w miejscu, gdzie siedzibę 
ma usługobiorca. Wyjątkiem od tej zasady są niektóre branże m.in. transportowa, kulturalna, 
cateringowa. Wykonane świadczenie powinno być udokumentowane fakturą za zrealizowa-
na usługę/sprzedaż towarów.

8 | Mam firmę w Polsce – świadczenie usług 
w Niemczech
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8.1 | Sprzedaż towarów/usług w Niemczech

Bliskość geograficzna Dolnego Śląska z Niemcami oraz wspólny rozwój gospodarczy dają 
bardzo duże szanse wzajemnego rozwoju firm pomiędzy naszymi krajami. Polscy przedsię-
biorcy mogą bez większych problemów sprzedawać swoje usługi czy towary na terenie Nie-
miec. Trochę więcej problemów przysporzyć mogą regulacje prawne i zawiłości prawa po-
datkowego. 

VAT-UE

W pierwszej kolejności polski przedsiębiorca powinien zadbać o zarejestrowanie się jako 
płatnik VAT-UE. Obowiązek ten istnieje zawsze, gdy planujemy poszerzyć firmę o świadcze-
nie sprzedaży towarów/usług w Niemczech. Nawet jeśli przedsiębiorca w Polsce nie jest płat-
nikiem VAT, a chce dokonywać transakcji międzynarodowych, powinien zarejestrować się 
jako płatnik VAT-UE. Aktualizacja zgłoszenia jest dokonywana na formularzu VAT-R. Zmiany 
należy dokonać jeszcze przed pierwszą transakcją zagraniczną. Po zarejestrowaniu, Urząd 
skarbowy nada „europejski” NIP – wówczas przy transakcjach międzynarodowych przed NIP 
należy posługiwać się przedrostkiem PL. Od momentu zarejestrowania przedsiębiorca bę-
dzie widoczny w europejskim systemie http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRe-
sponse.html?locale=pl. Jeżeli przedsiębiorca jest podatnikiem zwolnionym z VAT, rejestracja 
jako podatnik VAT-UE nie wpłynie na utratę zwolnienia.

VAT-REF

O zwrot podatku naliczonego może zwrócić się przedsiębiorca będący czynnym płatnikiem 
VAT, niekorzystający wyłącznie ze sprzedaży zwolnionej z VAT, bez siedziby ani miejsca za-
mieszkania w kraju, z którego chciałby odzyskać opłacony podatek.

O zwrot można się ubiegać w przypadku np. nabycia paliwa, korzystania z usług zakwatero-
wania podczas podróży służbowych, opłat drogowych, wynajmu środków transportu, kosz-
tów wyżywienia, naprawy, wstępu na targi itp. Każdy taki zakup ma specjalny kod i musi 
zostać wystawiona na niego faktura, którą niekiedy trzeba załączyć do wniosku. VAT-REF 
można odliczyć do 30. września roku następującego po roku kiedy został udokumentowany 
wydatek. Wnioski składane są do Urzędu Skarbowego elektronicznie poprzez portal e-Dekla-
racje. Urząd skarbowy w Polsce sprawdzi, czy w okresie, którego dotyczy wniosek, przedsię-
biorca był uprawniony do uzyskania zwrotu zagranicznego podatku VAT. Następnie przekaże 
to do Finanzamtu. Niemiecki urząd skarbowy może wymagać, aby do wniosku dołączyć fak-
tury i dokumenty potwierdzające poniesione wydatki w okresie, którego dotyczy wniosek – 
należy to zrobić w formie elektronicznej. Proces zwrotu podatku trwa do kilku miesięcy w za-
leżności od złożoności, dokumentacji i wewnętrznych procedur.

Od 1.07.2021 roku w europejskim systemie podatkowym zaszła niemała rewolucja. Zosta-
ło wprowadzone pojęcie VAT OSS (One Stop Shop) – to procedura rozliczania podatku VAT, 
która zastąpiła dotychczasową – VAT MOSS (Mini One Stop Shop) i ją rozszerzyła. Do tej pory 
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przedsiębiorcy po przekroczeniu limitu (który był wyższy) musiał zarejestrować się i opła-
cić VAT w kraju, w którym przekroczył limit sprzedaży. Procedura VAT OSS ułatwiła pro-
ces, ponieważ po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej w UE (wynoszącej w tej chwili 
10 000 EUR rocznie) sprzedawca nadal może rozliczać podatek VAT w polskim urzędzie skar-
bowym za pomocą VAT OSS. 

ZOBACZ WIĘCEJ: 
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vat-oss-zasady-rozliczania-podatku-vat-w-ramach-pakie-
tu-e-commerce

Sprzedaż towarów firma – konsument

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów (WSTO) zastąpiła pojęcie „sprzedaży wysyłkowej”.
Przy sprzedaży towarów do Niemiec trzeba mieć na uwadze zarówno polskie jak i niemiec-
kie przepisy podatkowe w tym zakresie. WSTO to sprzedaż towarów na odległość przez pol-
skiego przedsiębiorcę do konsumenta w Niemczech. Co do zasady VAT opłacany jest wów-
czas w kraju konsumenta.

▶ Jeśli towar jest wysyłany do klienta indywidualnego/konsumenta a wartość sprzedanych 
towarów przekroczyła próg 10 tys. EUR (Uwaga! Do tej kwoty wliczana jest cała sprzedaż 
wysyłkowa na terytorium UE – tak zwana wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość to-
warów, czyli WSTO), przedsiębiorca opłaca VAT w każdym kraju odbiorcy, nawet jeśli kwota 
wysyłki jest niewielka. W tym wypadku albo rejestruje się do VAT w każdym państwie Unii 
Europejskiej lub rejestruje się do systemu VAT OSS, w którym rozlicza całą sprzedaż z innych 
państw Unii Europejskiej.

▶ Sprzedawca może skorzystać z uproszczonej formy odprowadzenia podatku poprzez Unij-
ną procedurę One Stop Shop (OSS). Poprzez jedną rejestrację można odprowadzić podatek 
do każdego kraju, do którego przedsiębiorca wysyła towar. Oczywiście jeśli współpraca jest 
jedynie z Niemcami, można zrezygnować z tej formy i zarejestrować się tradycyjnie.

▶ Jeśli sprzedawca nie przekroczy progu 10 000 EUR (42 000 PLN) w poprzednim i bieżącym 
roku na całą sprzedaż do innych krajów UE, to doliczany jest do towarów jedynie polski VAT. 
Do limitu wliczane są kwoty netto i niewliczane są przesyłki krajowe. Przedsiębiorca ma rów-
nież możliwość dobrowolnie zarejestrować się do VAT w kraju konsumentów.

▶ Przez wzgląd na niski próg VAT w kraju odbiorcy może być odprowadzany również przez 
przedsiębiorców zwolnionych podmiotowo z VAT w Polsce. Nie utracą oni swojego statusu 
w kraju siedziby firmy, ale będą musieli opłacać VAT w krajach, do których wysyłają towar. 
W tym celu będą musieli zarejestrować się do VAT w kraju konsumentów, albo zarejestrować 
się do systemu VAT-OSS i za jego pośrednictwem rozliczać zagraniczny podatek.
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Sprzedaż towarów firma – firma

Jeśli przedsiębiorca sprzedaje towar innej firmie w Niemczech, podlega zasadom We-
wnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):

▶ Nabywca towaru musi być płatnikiem VAT lub posiadać VAT-EU,

▶ W Polsce przedsiębiorca musi mieć nadany VAT-UE, nawet gdy przepisy w Polsce nie obo-
wiązują go do bycia płatnikiem VAT,

▶ Potwierdzi sprzedaż towaru poza granice kraju np. poprzez dokumenty przewozowe, do-
kumenty potwierdzające nabycie towaru przez kupującego, 

▶ Ogólną zasadą jest, że transakcje opodatkowane są w kraju nabywcy, natomiast w kraju 
sprzedawcy stosuje się VAT 0% lub zwolnienie z prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Sprzedaż usług

▶ Od 1.07.2021 r. w systemie OSS można rozliczać również usługi wykonane poza granicami 
kraju,

▶ W przypadku usług innych niż telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, nie obowią-
zuje próg 10 000 EUR. To znaczy, że każda usługa zagraniczna, nawet na nieznaczącą kwotę, 
musi być zgłoszona w zagranicznym VAT.

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.jadzynlt.pl
www.podatki.gov.pl
https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat/#VAT-UE
www.poradnikprzedsiebiorcy.pl

8.2 | Delegowanie pracowników 

Oddelegowanie oznacza osobę mającą polską umowę o pracę oddelegowaną przez tego 
pracodawcę na określony czas do określonego zadania na terytorium, w tym wypadku, Nie-
miec. Podczas świadczenia pracy poza granicami kraju, przedsiębiorca z Polski jest jedynym 
pracodawcą. To znaczy, że stosunek pracy w kraju wysyłającym pozostaje w mocy ze wszyst-
kimi prawami i obowiązkami.

Znaczące zmiany kwestii delegowania pracowników nastąpiły w lipcu 2020 roku, kie-
dy to weszły w życie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 
z 28 czerwca 2018 roku dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. 
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Należy również zwrócić uwagę na następujące informacje:

1. Zgłoszenie do Urzędu Celnego: w Niemczech w wielu branżach istnieje obowiązek uprzed-
niego zgłoszenia pracownika delegowanego w Urzędzie Celnym. Dotyczy to między innymi 
pracowników w branży: budowlanej, hotelarsko-gastronomicznej, transporcie osób, transpo-
rcie towarów, spedycji, sprzątania budynków czy branży opiekuńczej. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są elektronicznie na stronie https://www.meldeportal-mindestlohn.de. Tam też znajduje 
się instrukcja do zarejestrowania konta i wypełnienia formularzy. Brak zgłoszenia może skut-
kować karą pieniężną w wysokości do 30 000 EUR.

2. Zaświadczenie A1: Przy krótszym oddelegowaniu pracowników np. do wykonania kon-
kretnego zadania (do 12 miesięcy) z reguły potrzebne jest zaświadczenie A1. Zazwyczaj pra-
codawca składa wniosek o to w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić także 
pracownik. Jest to poświadczenie dla władz niemieckich, że pracownik jest prawidłowo ob-
jęty ubezpieczeniem społecznym w kraju oddelegowania. Zaświadczenie jest wymagane 
podczas kontroli. 

Wniosek o zaświadczenie można pobrać ze strony https://www.zus.pl/-/zaswiadczenie-a1

3. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego: pracownik powinien wystąpić do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia o wystawienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest 
to karta ważna we wszystkich krajach UE/EOG uprawniająca do otrzymania bezpłatnej opie-
ki zdrowotnej w nagłych przypadkach. W takiej sytuacji pracownik nadal objęty jest ubez-
pieczeniem zdrowotnym w swoim kraju pochodzenia, ale ma dostęp do wszystkich niezbęd-
nych i wymaganych świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Więcej informacji 
na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdro-
wie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

4. Formularz S1: W przypadku oddelegowania na dłuższy okres czasu (minimum 12 miesię-
cy) pracodawca powinien zwrócić się do Narodowego Funduszu Zdrowia o wystawienie for-
mularza S1. Pracownik kieruje się z tym dokumentem do wybranej przez siebie kasy chorych 
w Niemczech i w ten sposób przenosi swoje ubezpieczenie na czas pobytu do Niemiec. Dzię-
ki temu otrzyma wszystkie świadczenia, jakie przysługują osobom ubezpieczonym w Niem-
czech.

Wniosek można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/
gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/leczenie_za_granica_ekuz/wniosek_o_wydanie_do-
kumentu_s1_osobie_zamieszkalej_w_innym_panstwie_ue_efta_2.pdf

5. Podatki od wynagrodzeń: Jeśli pracownik z Polski pracuje czasowo więcej niż 183 dni 
w roku, pracodawca musi opłacać podatek od wynagrodzenia w Niemczech. Pracodawca 
lub sam pracownik powinien zarejestrować się w lokalnym urzędzie skarbowym w Niem-
czech.
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6. Ubezpieczenie społeczne: Jeśli oddelegowanie trwa dłużej niż 24 miesiące, pracodawca 
musi opłacać za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech od 25. mie-
siąca.

Przed delegowaniem pracownika należy uzgodnić z nim następujące kwestie:

▶ Wskazać konkretną nazwę i adres niemieckiego przedsiębiorstwa, gdzie będzie wykony-
wane zlecenie;

▶ Wskazać osobę kontaktową w Polsce i w Niemczech;

▶ Szczegóły dotyczące zlecenia: czas trwania, rodzaj wykonywanej pracy, wynagrodzenie;

▶ Rekompensata za dodatkowe koszty poniesione w związku z podróżą, zakwaterowaniem.

Przy delegowaniu pracownika stosuje się przepisy pracy prawa kraju delegowanego – w tym 
wypadku Polski. Ponadto jednak Niemcy ustanowili dodatkowe przepisy, które muszą być 
honorowane przez kraje wysyłające pracowników:

▶ Zwrot podróży służbowej: Jeżeli w czasie wykonywania pracy na terenie Niemiec pracow-
nik zostanie czasowo oddelegowany do wykonywania innej pracy w innym miejscu lub kraju, 
należy mu zapewnić zgodne z przepisami niemieckimi koszty delegacji służbowej. Pracowni-
kowi przysługuje kilometrówka (0,20 EUR za kilometr), dieta (28 EUR/dzień), zapewnione za-
kwaterowanie i kilometrówka na drogę powrotną.

▶ Płaca minimalna: Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie zgodnie z płacą mi-
nimalną obowiązującą w Niemczech. W Niemczech istnieją dwa rodzaje płacy minimalnej, 
które są istotne dla pracowników delegowanych: ustawowa płaca minimalna w wysokości 
9,60 EUR (rok 2021). Trzeba brać również pod uwagę, że niektóre branże mają inne stawki 
wynagrodzenia i są to kwoty wyższe od minimalnego wynagrodzenia. Branże te obejmują 
na przykład budownictwo, sprzątanie i pielęgnację. W tym wypadku należy skontrolować, 
jaka jest płaca minimalna w danym zawodzie / w landzie wschodnim. Lista zawodów: https://
www.dgb.de/schwerpunkt/mindestlohn/hintergrund/branchenmindestloehne

▶ Dodatkowe zasady obejmujące poszczególne branże: w Niemczech wiele przepisów po-
dzielonych jest na konkretne branże. Warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami w da-
nej branży, bo one też są wiążące dla polskich przedsiębiorców. Dotyczy to branży budowla-
nej, opiekuńczej, elektrycznej, sprzątania budynków, malarskiej i lakierniczej.

▶ Godziny pracy i okresy odpoczynku: W Niemczech, tak jak i w Polsce, maksymalna, prze-
pracowana w ciągu dnia i tygodnia liczba godzin jest uregulowana przepisami. Czas pracy 
nie może przekraczać 8 godzin w ciągu dnia roboczego lub 48 godzin w ciągu tygodnia ro-
boczego (6 dni). Może on zostać wydłużony do maksymalnie 10 godzin dziennie, jeśli dzien-
ny czas pracy nie przekracza w okresie ostatnich 24 tygodni lub 6 miesięcy 8 godzin. Jeśli 
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pracownik pracuje od 6 do 9 godzin, należy mu się 30 minut przerwy, jeśli pracuje więcej niż 
9 godzin – 45 minut. W Niemczech każda godzina, podczas której pracownik jest do dyspo-
zycji pracodawcy, wlicza się do czasu pracy. Dotyczy to np. czasu oczekiwania na materia-
ły lub robienia przepisowej przerwy na stacji benzynowej. Do czasu pracy wlicza się również 
dyżur, czyli czas, w którym jest się pod telefonem, np. w celu opieki nad osobami starszymi. 

▶ Czas trwania oddelegowania – jeśli przekracza 12 miesięcy (lub w szczególnych przypad-
kach 18 miesięcy), pracodawca z Polski musi zapewnić swoim pracownikom wszystkie wa-
runki zatrudnienia obowiązujące w kraju przyjmującym, z wyjątkiem warunków dotyczą-
cych dodatkowych świadczeń emerytalnych lub zasad rozwiązania umowy o pracę, czy 
zasad konkurencyjności. Uwaga! Prawo niemieckie sumuje okresy delegowania pracowni-
ków, tzn. jeśli dany pracownik pracuje przy jednym zleceniu w Niemczech, a następnie po 
powrocie jest ponownie delegowany do innego zadania, będzie mu się to liczyło jako cią-
głość delegowania, to samo dotyczy sytuacji kiedy pracodawca będzie wysyłał innych pra-
cowników do realizacji tego samego zadania w to samo miejsce. 

▶ Urlop: W Niemczech obowiązuje minimalny urlop roczny w wymiarze 24 dni roboczych 
(przy 6-dniowym tygodniu pracy) lub 20 dni roboczych (przy 5-dniowym tygodniu pracy). 

▶ BHP w miejscu pracy: np. obowiązkowe kaski i środki ochrony osobistej na budowach. 
Obowiązuje między innymi ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy, rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach oraz rozporządzenie w sprawie 
ochrony pracy dzieci.

▶ Zakwaterowanie: pracodawca zapewniając zakwaterowanie w miejscu oddelegowania 
musi wziąć pod uwagę przepisy ASR A4.4 Technische Regeln für Arbeitsstätten/Unterkunfte 
(https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/
ASR-A4-4.html), które mówią o tym, że pomieszczenia powinny być ogrzewane do 24 stopni 
Celsjusza czy, że w pokoju do 6 osób powinno przypadać 8 m2 przestrzeni na każdego miesz-
kańca.

▶ Jeżeli warunki pracy w Polsce w którymkolwiek aspekcie są lepsze od przepisów kraju 
przyjmującego, pracowników delegowanych obowiązują przepisy korzystniejsze.

Na wypadek jakiejkolwiek kontroli należy mieć przy sobie dokumentacje:

1. Aneks do umowy o pracę wskazujący warunki oddelegowania.

2. Zaświadczenia A1, karty EKUZ, przy dłuższym pobycie zaświadczenia S1.

3. Dokumentacje dotyczącą: ewidencji czasu pracy, dokumentów płacowych, potwierdzenia 
dokonywania przelewów wynagrodzeń.

4. Należy przechowywać wydruk ze zgłoszenia pracowników w Urzędzie Celnym.
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DODATKOWE INFORMACJE: 
www.pip.gov.pl – Państwowa Inspekcja Pracy
www.dolnoslascypracodawcy.pl – związek zrzeszający pracodawców z Dolnego Śląska
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-delegowac-pracownika/jak-
delegowac-pracownikow-z-polski-do-krajow-unii-europejskiej-europejskiego-obszaru-go-
spodarczego-lub-szwajcarii
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/posted-workers/posting-staff-a-
broad/index_pl.htm

8.3 | Oddział firmy w Niemczech

Kwestie związane z samodzielnym oddziałem na terenie Niemiec uregulowane zostały 
w §§ 13 i nast. niemieckiego kodeksu handlowego (niem. HGB – Handelgesetzbuch). Trzeba 
przygotować się jednak na dopełnienie kilku formalności, które są podstawą funkcjonowa-
nia oddziału firmy.

Oddział firmy w Niemczech wymaga wpisu do rejestru handlowego. Ten z kolei wymaga 
własnego kierownictwa oddziału, lokalu i prowadzenia osobnej księgowości, a także dys-
ponowania osobnym majątkiem. Jednocześnie stanowi on wciąż prawnie i organizacyjnie 
wyodrębnioną część polskiej spółki kapitałowej, która jest w świetle prawa właścicielem 
wszystkich praw i roszczeń. To na spółce w Polsce opiera się pełna odpowiedzialność za fir-
mę. 

Oddział w Niemczech wymaga:

1. Wynajęcia lokalu. 

2. Otwarcia konta bankowego.

3. Wpisu do rejestru handlowego.

4. Rejestracji w urzędzie ds. gospodarki. 

Wszystkie punkty zostały opisane w powyższym materiale, jedyne różnice zauważalne są 
przy wpisie do rejestru handlowego i rejestracji w urzędzie ds. gospodarki.

Zgłoszenie oddziału polskiej firmy do rejestru handlowego w Niemczech następuje w są-
dzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na miejsce oddziału firmy. Wszystkie do-
kumenty muszą być przedłożone w języku niemieckim. Zgłoszenie musi zostać podpisane 
notarialnie przez wszystkich członków spółki. Najlepiej w tym wypadku skorzystać z pomo-
cy radcy prawnego lub notariusza, który sprawdzi kompletność i dokładność wszystkich do-
kumentów. 
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Do składanego wniosku o wpis do rejestru handlowego należy przedłożyć:

▶ Aktualny odpis z KRS;

▶ Umowę spółki lub zaświadczenie o założeniu spółki wraz ze wszystkimi potwierdzonymi 
notarialnie zmianami (jeśli były); 

▶ W przypadku firm, których profil wymaga uznania kwalifikacji zawodowych (w branży rze-
mieślniczej) – trzeba załączyć wpis z rejestru rzemieślniczego. 

Wszystkie dokumenty muszą zostać poświadczone przez sąd lub notariusza i być dodat-
kowo potwierdzone poprzez apostille wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
w Warszawie. Więcej informacji o apostille: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille

Dodatkowo wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w języku niemieckim przetłuma-
czone przez niemieckiego tłumacza przysięgłego (to usprawni rozpatrzenie dokumentów).

Sąd przy wydawaniu decyzji o wpisie do rejestru opiniuje dokumenty w Izbie Przemysłowo-
-Handlowej – oprócz sprawdzenia nazwy, Izba opiniuje otworzenie oddziału firmy.

Do składanego wniosku o wpis w urzędzie ds. gospodarki należy przedłożyć:

▶ Wyciąg z polskiego rejestru,
▶ Pełnomocnictwo osoby zgłaszającej wniosek o działalność,
▶ Dowód wynajęcia lokalu np. umowa najmu, umowa kupna,
▶ Tłumaczenia dokumentów polskojęzycznych poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Doradztwo i wsparcie w zakresie założenia oddziału w Niemczech udziela Polsko-Niemiecka 
Izba Przemysłowo-Handlowa: www.ahk.pl

8.4 | Oferta inwestycyjna Saksonii

Dla wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej za naszą zachod-
nią granicą szczególnie atrakcyjnie przedstawia się Saksonia. Wynika to nie tylko z geogra-
ficznej bliskości, ale przede wszystkim z bogatej oferty inwestycyjnej tego regionu i jego 
wyjątkowej sile innowacji. Przedsiębiorstwom, które interesują się założeniem spółki w Sak-
sonii, doradza już od 30 lat Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki (Wirtschaftsförde-
rung Sachsen GmbH). Agencja odpowiada na zapytania potencjalnych inwestorów i pomaga 
zrealizować ich plany i pomysły na miejscu. Na postawie przedstawionych potrzeb opraco-
wane zostają informacje m.in. o regionie, lokalizacjach, branżach, rynkach, pracownikach, 
możliwościach dofinansowania, dostawcach, czy ofercie badawczej. Materiały te przygoto-
wane są zawsze w ścisłej współpracy z odpowiednimi instytucjami na miejscu, jak minister-
stwa, izby przemysłowe, organizacje branżowe, lokalne firmy i instytucje badawcze oraz part-
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nerzy w samorządach. Wstępne informacje na temat możliwości inwestycyjnych w Saksonii 
można uzyskać w biurze Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH we Wrocławiu, które mieści 
się w budynku Max Born Forum przy Placu Wolności 4.
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9 | Podsumowanie

Działalność jednoosobowa

NAZWA NIEMIECKA 
Gewerbe

ORIENTACYJNY KOSZT ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
▶ Rejestracja działalności – 10–60 EUR.
▶ Obsługa firmy przez doradcę podatkowego – ok. 120 EUR miesięcznie 
(koszt uzależniony od obrotów, formy księgowości).
▶ W przypadku zawodów rzemieślniczych – koszt uzyskania poświadczenia 
mistrzowskiego. 
▶ Składka do Izby Przemysłowo-Handlowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Za długi odpowiada właściciel majątkiem prywatnym.

FORMALNOŚCI
▶ Brak wkładu własnego.
▶ Rejestracja w urzędzie ds. gospodarki (niem. Gewerbeanmeldung).
▶ Kwestionariusz rejestracji podatkowej do urzędu skarbowego.
▶ Rejestracja w Izbie Przemysłowo-Handlowej lub Izbie Rzemieślniczej (IHK/HWK).
▶ Ewentualnie inne urzędy – w zależności od planowanej działalności lub 
zatrudnieniu pracowników może być konieczne udanie się do urzędu nadzoru 
budowlanego lub innych urzędów.

WPIS DO REJESTRU
Nie jest wymagany.

ZYSK
Zysk w całości należy do właściciela.

PODATKI
▶ Podatek dochodowy od osób fizycznych – stawka zależna od dochodów  
pomiędzy 15–42%. 
W tym:
Podatek kościelny – 8–9% od kwoty podatku dochodowego.  
W Saksonii wysokość podatku wynosi 9%.
Podatek solidarnościowy – jeśli dotyczy.
▶ Deklaracja podatkowa do 31.07.
▶ Podatek od działalności gospodarczej – podstawą opodatkowania dochód 
pomniejszony o kwotę wolną od podatku – wynoszącą 24 500 EUR.
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▶ Podatek obrotowy – nie jest pobierany, jeśli obrót w poprzednim roku wynosił  
nie więcej niż 22 000 EUR i nie więcej niż 50 000 EUR w roku bieżącym. 
Obowiązuje wtedy tzw. rozporządzenie o małych przedsiębiorstwach.
▶ Podatek od wynagrodzeń – opcjonalnie.

KSIĘGOWOŚĆ
Do wyboru pełna księgowość lub książka zysków i strat.

ZAMKNIĘCIE FIRMY
▶ Należy złożyć w urzędzie ds. gospodarki formularz zamknięcia działalności 
(niem. Gewerbeabmeldung) – koszt ok. 25 EUR.
▶ Poinformować Izbę Przemysłowo-Handlową lub Izbę Rzemieślniczą.
▶ Rozwiązać dodatkowe umowy – telefon, internet, lokal, ubezpieczenia.
▶ W następnym roku po zamknięciu działalności, konieczność złożenia rocznego 
rozliczenia, za część roku, w którym działalność funkcjonowała.

Spółka cywilna

NAZWA NIEMIECKA 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts

ORIENTACYJNY KOSZT ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
Koszty jak przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej + ewentualny 
koszt doradztwa prawnego przy sporządzaniu umowy spółki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy wspólnicy odpowiadają za spółkę majątkiem osobistym.

FORMALNOŚCI
▶ Wkład własny prawnie nie jest wymagany, ale powszechnie stosowany w ustalonej 
przez wspólników wysokości.
▶ Wymagane sporządzenie umowy spółki.
▶ Rejestracja w urzędzie ds. gospodarki (niem. Gewerbeanmeldung).
▶ Kwestionariusz rejestracji podatkowej do urzędu skarbowego.
▶ Rejestracja w Izbie Przemysłowo-Handlowej lub Izbie Rzemieślniczej (IHK/HWK).
▶ Ewentualnie inne urzędy – w zależności od planowanej działalności lub 
zatrudnienia pracowników może być konieczne udanie się do urzędu nadzoru 
budowlanego lub innych urzędów. 

WPIS DO REJESTRU
Nie jest wymagany.
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ZYSK
Proporcjonalnie do wskazanych w umowie spółki udziałów.

PODATKI
▶ Analogicznie do działalności jednoosobowej. 
▶ Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany jest z dochodu rocznego spółki 
podzielonego proporcjonalnie na wszystkich i zadeklarowany w osobistym zeznaniu 
podatkowym każdego wspólnika.

KSIĘGOWOŚĆ
Do prowadzenia księgowości wystarczy zwykły rachunek zysków i strat (EÜR). 
Obowiązek sporządzenia bilansu istnieje tylko wtedy, gdy spółka ma roczny obrót 
powyżej 600 000 EUR lub zysk powyżej 60 000 EUR. 

ZAMKNIĘCIE FIRMY
Formalności jak przy działalności jednoosobowej + dodatkowo:
▶ zasady/powody zamknięcia spółki powinny być określone przez umowę spółki,
▶ wypowiedzenie spółki poprzez oświadczenie jednego ze wspólników lub 
jednomyślną uchwałę spółki,
▶ sporządzenie rachunku końcowego, by ustalić, jakie kwoty poszczególni wspólnicy 
powinni otrzymać jeszcze od spółki lub muszą do niej wpłacić,
▶ śmierć jednego ze wspólników powoduje automatyczne rozwiązanie spółki,  
chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Spółka partnerska

NAZWA NIEMIECKA 
Partnergesellschaft

ORIENTACYJNY KOSZT ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
Koszty jak przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej + ewentualny 
koszt doradztwa prawnego przy sporządzaniu umowy spółki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy wspólnicy odpowiadają za spółkę majątkiem osobistym,  
ale odpowiedzialność może być ograniczona do jednego wspólnika.

FORMALNOŚCI
▶ Spółkę partnerską mogą zawiązać jedynie wspólnicy wykonujący wolne zawody 
np. lekarze, prawnicy, architekci, projektanci czy dziennikarze.

Podsumowanie



61

▶ Wkład własny prawnie nie jest wymagany, ale powszechnie stosowany w ustalonej 
przez wspólników wysokości.
▶ Wymagane sporządzenie umowy spółki.
▶ Rejestracja w urzędzie ds. gospodarki (niem. Gewerbeanmeldung).
▶ Kwestionariusz rejestracji podatkowej do urzędu skarbowego.
▶ Rejestracja w Izbie Przemysłowo-Handlowej lub Izbie Rzemieślniczej (IHK/HWK).
▶ Ewentualnie inne urzędy – w zależności od planowanej działalności lub 
zatrudnienia pracowników może być konieczne udanie się do urzędu nadzoru 
budowlanego lub innych urzędów.

WPIS DO REJESTRU
Nie jest wymagany.

ZYSK
Proporcjonalnie do wskazanych w umowie spółki udziałów.

PODATKI
▶ Analogicznie do działalności jednoosobowej. 
▶ Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany jest z dochodu rocznego spółki 
podzielonego proporcjonalnie na wszystkich i zadeklarowany w osobistym zeznaniu 
podatkowym każdego wspólnika.

KSIĘGOWOŚĆ
▶ Nie ma obowiązku prowadzenia odpowiedniej rachunkowości; wystarczy zwykły 
rachunek zysków i strat.
▶ Sprawozdanie finansowe.

ZAMKNIĘCIE FIRMY
Analogicznie do spółki cywilnej.

Spółka jawna

NAZWA NIEMIECKA 
offene Handelsgesellschaft

ORIENTACYJNY KOSZT ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
Koszt założenia działalności ok. 400 EUR (wpis do rejestru handlowego,  
koszty notariusza, rejestracja działalności w urzędzie ds. gospodarki).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym.
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FORMALNOŚCI
▶ Wkład własny prawnie nie jest wymagany, ale powszechnie stosowany  
w ustalonej przez wspólników wysokości.
▶ Sporządzenie umowy spółki.
▶ Wpis do rejestru handlowego.
▶ Rejestracja w urzędzie ds. gospodarki (niem. Gewerbeanmeldung).
▶ Kwestionariusz rejestracji podatkowej do urzędu skarbowego.
▶ Rejestracja w Izbie Przemysłowo-Handlowej lub Izbie Rzemieślniczej (IHK/HWK).
▶ Ewentualnie inne urzędy – w zależności od planowanej działalności lub 
zatrudnienia pracowników może być konieczne udanie się do urzędu nadzoru 
budowlanego lub innych urzędów.

WPIS DO REJESTRU
Wymagany.

ZYSK
Roczny udział jest regulowany ustawowo: wynosi on 4% wkładu wspólników. 
W przypadku osiągnięcia wyższego zysku, pozostała kwota jest dzielona na 
wspólników po równo.

PODATKI
▶ Analogicznie do działalności jednoosobowej.
▶ Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany jest z dochodu rocznego spółki 
podzielonego proporcjonalnie na wszystkich i zadeklarowany w osobistym zeznaniu 
podatkowym każdego wspólnika.

KSIĘGOWOŚĆ
▶ Bilans musi być sporządzony w momencie zakładania spółki oraz na koniec 
każdego roku obrotowego.
▶ Konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Jest to bardziej czasochłonne 
niż zwykły rachunek zysków i strat, który jest stosowany przez wiele firm 
jednoosobowych i spółek osobowych.
▶ Przede wszystkim chodzi tu o porównanie aktywów (dochodów kapitałowych) 
 i pasywów (wydatków). 
▶ Rejestry muszą dostarczać informacji na temat transakcji handlowych  
i sytuacji finansowej spółki.

ZAMKNIĘCIE FIRMY
▶ Rozwiązanie spółki musi być zarejestrowane w formie notarialnej przez wszystkich 
wspólników w celu wpisania do rejestru handlowego – § 143 Kodeksu Handlowego.
▶ Wskazane jest, aby we wniosku podać powód rozwiązania.
▶ W przypadku wykreślenia z powodu niewypłacalności spółki, wpis o rozwiązaniu 
spółki nie jest wymagany.
▶ Podstawy do rozwiązania mogą być uzgodnione w umowie spółki, ale istnieją 
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również ustawowe podstawy do rozwiązania spółki, zdefiniowane są w § 131 kodeksu 
handlowego.
▶ Spółka może być rozwiązana w każdym czasie na mocy uchwały wspólników. 
Generalnie wymaga to jednomyślnej uchwały wspólników, ale umowa spółki może 
przewidywać również uchwałę podejmowaną zwykłą większością głosów.
▶ Dopóki spółka jawna nie zostanie rozwiązana w całości, wspólnicy mogą podjąć 
uchwałę o kontynuowaniu działalności.
▶ Śmierć wspólnika nie prowadzi automatycznie do rozwiązania spółki.
▶ Przy rozwiązywaniu spółki powoływani są likwidatorzy. Likwidatorzy posiadają 
uprawnienia do zarządzania i reprezentowania spółki. Reprezentują oni firmę  
w sądzie i poza nim. Procedura likwidacyjna składa się z pięciu zadań: sporządzanie 
bilansu, zakończenie wszelkiej bieżącej działalności, ściąganie długów i spłata 
długów, realizacja pozostałych aktywów, podział majątku spółki.

Spółka z o.o.

NAZWA NIEMIECKA 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ORIENTACYJNY KOSZT ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
▶ Koszty założenia (bez doradztwa prawnego) jednoosobowej spółki z o.o.  
o minimalnym kapitale zakładowym w wysokości 25 000 EUR wynoszą  
ok. 800–1000 EUR brutto, na co składają się opłaty notarialne i opłaty za wpis  
do rejestru handlowego.
▶ Jest to zazwyczaj koszt wyższy o około 30% od działalności spółek osobowych  
lub działalności jednoosobowej. 
▶ Dodatkowo dla przedsiębiorców zainteresowanych doradztwem prawnym 
– ok. 1 800 EUR.
▶ Dokumenty poświadczane notarialnie (np. umowa spółki, wpis do rejestru, 
uchwały) – ok. 500 EUR.
▶ Wpis do rejestru handlowego – ok. 150 EUR.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiedzialność ograniczona do wysokości wskazanego wkładu.

FORMALNOŚCI
▶ Wymagana umowa spółki.
▶ Umowa spółki i wpis do rejestru handlowego potwierdzony notarialnie.
▶ Wymagany wkład własny 25 000 EUR. Do wniesienia wkładu kapitałowego 
potrzebne jest konto firmowe GmbH.
▶ Rejestracja działalności w urzędzie ds. działalności gospodarczej  
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(niem.Gewerbeamt).
▶ Kwestionariusz rejestracji podatkowej do urzędu skarbowego.
▶ Rejestracja w Izbie Przemysłowo-Handlowej lub Izbie Rzemieślniczej (IHK/HWK).
▶ Ewentualnie inne urzędy – w zależności od planowanej działalności  
lub zatrudnienia pracowników może być konieczne udanie się do urzędu nadzoru 
budowlanego lub innych urzędów. 

WPIS DO REJESTRU
Wymagany.

ZYSK
Zysk proporcjonalnie do udzielonego wkładu.

PODATKI
▶ Podatek dochodowy od osób prawnych.
▶ Podatek od działalności gospodarczej.
▶ Brak kwoty wolnej od podatku.
▶ Podatek kościelny – 8–9% od kwoty podatku dochodowego.  
W Saksonii wysokość podatku wynosi 9%.
▶ Podatek solidarnościowy – 5,5%.
▶ Podatek obrotowy.

KSIĘGOWOŚĆ
▶ Konieczność prowadzenia pełnej księgowości i rocznego sprawozdania 
finansowego. 
▶ Zalecany doradca podatkowy.
▶ Roczne sprawozdania finansowe muszą być publikowane.

ZAMKNIĘCIE FIRMY
▶ Rozwiązanie i likwidacja są zazwyczaj dokonywane na podstawie pisemnej 
uchwały wspólników, wraz z którą jednocześnie powoływany jest likwidator.
▶ Wymagana jest większość trzech czwartych oddanych głosów, o ile umowa spółki 
nie stanowi inaczej.
▶ Uchwała jest zgłaszana do rejestru handlowego. Wniosek składa się pisemnie  
w sądzie rejonowym. Podpis składającego deklarację musi być poświadczony  
przez notariusza.
▶ Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że wspólnicy zarządzili inaczej.  
Są oni wpisywani do rejestru na czas rozliczenia spółki. Procedura likwidacyjna 
składa się z pięciu zadań: sporządzanie bilansu, zakończenie wszelkiej bieżącej 
działalności, ściąganie długów i spłata długów, realizacja pozostałych aktywów, 
podział majątku spółki.
▶ Likwidacja kończy się podziałem majątku pomiędzy wspólników. Likwidatorzy 
muszą zgłosić zakończenie likwidacji, a tym samym wygaśnięcie GmbH,  
do rejestru handlowego.

Podsumowanie



65

▶ Przesłanką do rozwiązania spółki jest nie tylko uchwała wspólników o rozwiązaniu 
spółki, ale także wszczęcie postępowania upadłościowego.  
W tym przypadku likwidacja spółki nie odbywa się w drodze opisanej powyżej,  
lecz podlega przepisom prawa upadłościowego.

Spółka komandytowa

NAZWA NIEMIECKA 
Kommanditgesellschaft

ORIENTACYJNY KOSZT ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
▶ Koszt założenia działalności to ok. 440 EUR (wpis do rejestru handlowego, 
rejestracja w urzędzie ds. gospodarki, poświadczenie notarialne). 
▶ Rejestr handlowy: za rejestrację w sądzie spółki komandytowej trzeba zapłacić  
100 EUR (dla maksymalnie trzech wspólników). Za każdego kolejnego partnera 
właściwy sąd pobiera dodatkową opłatę w wysokości 40 EUR.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, komandytariusz 
jedynie do wysokości wniesionego wkładu.

FORMALNOŚCI
▶ Wymagana umowa spółki. Wymagany wkład w dowolnej wysokości.
▶ Spółka komandytowa musi zostać zarejestrowana w rejestrze handlowym  
przez wszystkich wspólników (komandytariuszy i komplementariuszy)  
przed rozpoczęciem działalności lub niezwłocznie po jej rozpoczęciu.
▶ Rejestracja działalności w urzędzie ds. działalności gospodarczej  
(niem. Gewerbeamt).
▶ Kwestionariusz rejestracji podatkowej do urzędu skarbowego.
▶ Rejestracja w Izbie Przemysłowo – Handlowej lub Izbie Rzemieślniczej (IHK/HWK).
▶ Ewentualnie inne urzędy – w zależności od planowanej działalności lub 
zatrudnienia pracowników może być konieczne udanie się do urzędu nadzoru 
budowlanego lub innych urzędów.

WPIS DO REJESTRU
Wymagany.

ZYSK
Roczny udział jest regulowany ustawowo: wynosi on 4% wkładu wspólników.  
W przypadku osiągnięcia wyższego zysku, pozostała kwota jest dzielona po równo.
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PODATKI
▶ To nie spółka komandytowa jako forma działalności gospodarczej podlega 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz wspólnicy. Dochód uzyskany  
z działalności spółki komandytowej jest rozdzielany pomiędzy wspólników,  
a następnie przez nich opodatkowany.
▶ Podatek kościelny – 8–9% od kwoty podatku dochodowego.  
W Saksonii wysokość podatku wynosi 9%.
▶ Podatek od działalności gospodarczej jest pobierany ze spółki komandytowej,  
ale jest on odliczany od podatku dochodowego poszczególnych wspólników. 
▶ Podatek obrotowy odprowadzany jest do urzędu skarbowego. 

KSIĘGOWOŚĆ
Konieczność prowadzenia pełnej księgowości i rocznego sprawozdania finansowego 
jest bardziej czasochłonne niż zwykły rachunek zysków i strat, który jest stosowany 
przez wiele firm jednoosobowych i spółek osobowych. Przede wszystkim chodzi  
tu o porównanie aktywów (dochodów kapitałowych) i pasywów (wydatków).  
Jest to o wiele bardziej rozbudowane od zwykłego rachunku zysków i strat.

ZAMKNIĘCIE FIRMY
▶ Rozwiązanie spółki musi być zarejestrowane w formie notarialnej przez wszystkich 
wspólników w celu wpisania do rejestru handlowego – § 143 Kodeksu Handlowego.
▶ Wskazane jest, aby we wniosku podać powód rozwiązania.
▶ W przypadku wykreślenia z powodu niewypłacalności spółki, wpis o rozwiązaniu 
spółki nie jest wymagany.
▶ Podstawy do rozwiązania spółki mogą być uzgodnione w umowie spółki, ale 
istnieją również ustawowe podstawy do rozwiązania spółki, zdefiniowane są w § 131 
kodeksu handlowego.
▶ Spółka może być rozwiązana w każdym czasie na mocy uchwały wspólników. 
Generalnie wymaga to jednomyślnej uchwały wspólników, ale umowa spółki może 
przewidywać również uchwałę podejmowaną zwykłą większością głosów.
▶ Dopóki spółka jawna nie zostanie rozwiązana w całości, wspólnicy mogą podjąć 
uchwałę o kontynuowaniu działalności rozwiązanej spółki.
▶ Śmierć wspólnika nie prowadzi automatycznie do rozwiązania spółki.
▶ Likwidatorzy posiadają uprawnienia do zarządzania i reprezentowania spółki. 
Reprezentują oni firmę w sądzie i poza nim. Procedura likwidacyjna składa się  
z pięciu zadań: sporządzanie bilansu, zakończenie wszelkiej bieżącej działalności, 
ściąganie długów i spłata długów, realizacja pozostałych aktywów, podział majątku 
spółki.
▶ Jeśli w spółce pozostaną tylko komplementariusze, spółka staje się spółką jawną, 
ponieważ wszyscy pozostali wspólnicy są przedsiębiorcami z nieograniczoną 
odpowiedzialnością. Jeżeli w spółce pozostaną tylko komandytariusze, spółka  
zostaje automatycznie rozwiązana z uwagi na stanowisko komandytariuszy.
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Spółka komandytowo-akcyjna

NAZWA NIEMIECKA 
Kommanditgesellschaft auf Aktien

ORIENTACYJNY KOSZT ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
▶ 2 500 EUR (wpis do rejestru handlowego i akt założycielski). Do tej kwoty nie jest 
wliczany wkład własny. 
▶ Kapitał zakładowy wynosi co najmniej 50 000 EUR i jest dwukrotnie wyższy  
od minimalnego kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Komplementariusz i komandytariusz ponoszą odpowiedzialność ograniczoną 
do wysokości wkładu wniesionego do spółki.

FORMALNOŚCI
▶ Zawarcie umowy spółki (poświadczenie notarialne). Wymagany wkład własny  
50 000 EUR.
▶ Wpis do rejestru handlowego. Spółka musi zostać zgłoszona do rejestru 
handlowego przez wszystkich wspólników (komandytariuszy i komplementariuszy) 
przed rozpoczęciem działalności gospodarczej lub niezwłocznie po jej rozpoczęciu.
▶ Rejestracja działalności w urzędzie ds. działalności gospodarczej  
(niem. Gewerbeamt).
▶ Kwestionariusz rejestracji podatkowej do urzędu skarbowego.
▶ Rejestracja w Izbie Przemysłowo-Handlowej lub Izbie Rzemieślniczej (IHK/HWK).
Ewentualnie inne urzędy – w zależności od planowanej działalności lub zatrudnienia 
pracowników, może być konieczne udanie się do urzędu nadzoru budowlanego  
lub innych urzędów. 

WPIS DO REJESTRU
Wymagany.

ZYSK
Roczny udział jest regulowany ustawowo: wynosi on 4% wkładu wspólników. 
W przypadku osiągnięcia wyższego zysku pozostała kwota jest dzielona na 
komplementariuszy i akcjonariuszy proporcjonalnie.

PODATKI
▶ Spółka komandytowo-akcyjna jako forma prawna jest traktowana jak 
przedsiębiorstwo i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych.
▶ Ze względu na hybrydową strukturę spółki komandytowo-akcyjnej powstają 
jednak szczególne cechy odliczeń. Od podatku dochodowego można odliczyć udział 
w zyskach komplementariusza. Podstawa opodatkowania spółki komandytowo- 
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-akcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych jest pomniejszona 
 o udziały komplementariusza w zyskach i wynagrodzenia.
▶ Podatek dochodowy od działalności gospodarczej. Ustalenie podstawy wymiaru 
podatku dochodowego od osób prawnych dla spółek komandytowo-akcyjnych 
odpowiada ustaleniom dla innych przedsiębiorstw.

KSIĘGOWOŚĆ
▶ Ta forma podlega prawnemu obowiązkowi prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
▶ Wymagane jest prowadzenie podwójnej księgowości, w tym sporządzanie 
rocznych sprawozdań finansowych oraz rachunku zysków i strat. Należy sporządzić 
odrębne roczne sprawozdania finansowe dla komplementariusza GmbH i spółki 
komandytowej. 
▶ W przypadku spółki z o.o. podlegają one przepisom dla spółek kapitałowych, 
w przypadku spółki komandytowej przepisom dla spółek osobowych.

ZAMKNIĘCIE FIRMY
▶ Do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się  
prawo organizacyjne spółki komandytowej.

Spółka akcyjna

NAZWA NIEMIECKA 
Aktiengesellschaft

ORIENTACYJNY KOSZT ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
▶ 2 500 EUR (wpis do rejestru handlowego i akt założycielski). Do tej kwoty nie jest 
wliczany wkład własny.
▶ Kapitał zakładowy wynosi co najmniej 50 000 EUR i jest dwukrotnie wyższy  
od minimalnego kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
▶ Cały kapitał pieniężny nie musi być koniecznie wpłacony w momencie zakładania 
spółki. Akcjonariusze-założyciele mogą ustalić, że zgodnie z prawem, tylko jedna 
czwarta najniższej kwoty emisyjnej ma być wpłacona na początku. W przypadku 
akcji o wartości nominalnej 1 EUR, na każdą akcję należy wpłacić tylko 0,25 EUR,  
czyli 12 500 EUR na cały kapitał zakładowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiedzialność akcjonariuszy spółki akcyjnej jest ograniczona do wysokości 
posiadanych przez nich akcji.

FORMALNOŚCI
▶ Wymagany wkład własny 50 000 EUR.
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▶ Przy zakładaniu spółki akcyjnej nazwa spółki i wszystkie podstawowe dane muszą 
zostać sporządzone i poświadczone notarialnie przez akt założycielski lub statut 
spółki.
▶ Po założeniu spółki akcyjnej powoływane są organy, takie jak rada nadzorcza  
i biegli rewidenci. Następnie rada nadzorcza powołuje zarząd.
▶ Utworzenie spółki obejmuje również kontrolę, np. biegłego rewidenta.
▶ Po założeniu spółka musi zostać wpisana do rejestru handlowego. Dzięki temu 
spółka akcyjna jest prawomocna. Akcjonariusze spółki akcyjnej odpowiadają 
osobiście za wszystkie zaciągnięte wcześniej zobowiązania. Może być konieczne 
udanie się do urzędu nadzoru budowlanego lub innych urzędów. 

WPIS DO REJESTRU
Wymagany.

ZYSK
Określone w sporządzonej uchwale spółki.

PODATKI
▶ Podatek dochodowy od osób prawnych. 
▶ Podatek od działalności gospodarczej.
▶ Podatek obrotowy.
▶ Akcjonariusze muszą zapłacić podatek od wypłat zysków kapitałowych.
▶ Po utworzeniu spółki akcyjnej przynajmniej raz w roku musi być zwoływane 
walne zgromadzenie, które ma liczne uprawnienia, takie jak udzielanie absolutorium 
zarządowi i radzie nadzorczej lub zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego. 
Powyżej pewnego rozmiaru spółki akcyjnej, kontrolowanie rocznych sprawozdań 
finansowych jest wymagane przez prawo.

KSIĘGOWOŚĆ
Spółka akcyjna, podobnie jak inne spółki kapitałowe, podlega przepisom kodeksu 
handlowego. Muszą one prowadzić księgi handlowe, a w przypadku małych spółek, 
są przynajmniej zobowiązane do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat. 
Większe spółki akcyjne muszą sporządzać jeszcze bardziej rozbudowane roczne 
sprawozdania finansowe.

ZAMKNIĘCIE FIRMY
▶ Walne Zgromadzenie postanawia o rozwiązaniu spółki. 
▶ Do podjęcia uchwały wymagana jest większość trzech czwartych głosów,  
choć w umowie spółki może być określona wyższa większość. 
▶ Waga głosów nie zależy od liczby obecnych akcjonariuszy, lecz od kapitału 
zakładowego posiadanego przez każdego akcjonariusza.
▶ Jeżeli w stosunku do majątku spółki akcyjnej zostanie zgłoszone postępowanie 
upadłościowe, spółka zostaje rozwiązana.

Podsumowanie



70

▶ Likwidację przeprowadzają członkowie zarządu AG, którzy w tym przypadku pełnią 
funkcję likwidatorów.
▶ Po zaspokojeniu interesów wierzycieli, pozostały majątek jest dzielony pomiędzy 
akcjonariuszy.
▶ Po zakończeniu procedury likwidacyjnej spółka akcyjna przestaje istnieć jako taka 
i musi zostać złożone ostateczne rozliczenie. Powoduje to również wykreślenie spółki 
z rejestru handlowego.
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10 | Przydatne linki/informacje o sieciach 
europejskich wspierających przedsiębiorców

▶ www.ahk.pl – Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

▶ www.dwup.pl –  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

▶ www.een.org.pl – Enterprise Europe Network. Największa na świecie sieć europejska, 
powołana przez Komisję Europejską wspierająca MŚP w internacjonalizacji

▶ www.eures.europa.eu – Sieć Europejska wspierająca mobilność zawodową w Europie

▶ www.europa.eu – Oficjalny portal Unii Europejskiej

▶ www.funduszeeuropejskie.gov.pl – wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

▶ www.fwpn.org.pl – Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej

▶ www.gov.pl/web/niemcy/ambasada-rp-w-berlinie – Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
w Berlinie

▶ www.ihk.de – Izba Przemysłowo-Handlowa

▶ www.karr.pl – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

▶ www.paih.gov.pl – Polska Agencja Inwestycji i Handlu

▶ www.parp.gov.pl – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

▶ www.umwd.dolnyslask.pl – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

▶ www.warschau.diplo.de – Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

▶ www.standort-sachsen.de – Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki

▶ www.triborderatlas.eu – Cyfrowy ATLAS KOMPETENCJI SAKSOŃSKO-POLSKIEGO 
POGRANICZA
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11 | Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa, które chcą osiągnąć sukces na rynku niemieckim, powinny zwrócić uwa-
gę na istotny element budowania przewagi konkurencyjnej, jakim jest efektywność energe-
tyczna. Dążenie do redukcji poziomu zużycia energii czy też bardziej efektywne jej zagospo-
darowanie wpływa bowiem na obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, czyniąc je 
bardziej rentownym oraz na ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środo-
wisko, co z kolei przyczynia się do budowania wizerunku zaufanego i odpowiedzialnego spo-
łecznie partnera gospodarczego. Istotną przesłanką do podjęcia starań w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej polskich podmiotów gospodarczych, które chcą podejmować 
działalność na rynku niemieckim, są relatywnie wysokie koszty energii, które w związku 
z przełomem w polityce energetycznej Niemiec1 i stale rosnącymi standardami i wymaga-

1 Przełom w polityce energetycznej Niemiec określany jest słowem: Energiewende. Jest to nadzoro-

wany politycznie przez państwo zwrot od paliw kopalnych i rozszczepialnych do zasobów odnawialnych ener-

gii. Energiewende realizowana jako element polityki, obejmuje: ograniczenie zmian klimatycznych, ogranicze-

nie importu nośników energii, stymulowanie innowacyjności technologii i „zielonej” ekonomiki, ograniczenie 
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niami mogą jeszcze wzrosnąć. Nie bez znaczenia jest również duże zainteresowanie niemiec-
kiego społeczeństwa działaniami na rzecz ochrony środowiska oraz stale zaostrzające się 
przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące zarządzania energią2. 

W myśl regulacji unijnych efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanych wy-
ników, usług, towarów lub energii do wkładu energii, a jej poprawa oznacza zwiększenie 
efektywności energetycznej w wyniku zmian technologicznych, zachowań lub zmian eko-
nomicznych3. Według europejskiej normy PN-EN 16247, poprawa efektywności energetycz-
nej, oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną poprzez pomiar i/lub oszacowanie zużycia 
przed wdrożeniem i po wdrożeniu jednego, lub więcej środków poprawy efektywności ener-
getycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków normalnych dla czynników wpływa-
jących na zużycie energii.

Rozwiązań pozwalających podnieść efektywność energetyczną organizacji jest bardzo dużo 
i są one stosunkowo łatwo dostępne, jednak ich dobór i sposób wykorzystania należy do-
stosować do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań, w jakich funkcjonuje dany podmiot. 
Ważne jest, aby do projektu dedykowanego oszczędzaniu energii podejść kompleksowo, 
uwzględniać jego oddziaływanie na wszystkie obszary działalności i na każdym etapie roz-
woju przedsiębiorstwa. Najlepsze wyniki uzyskuje się podejmując inicjatywy doskonalą-
ce w fazie projektowania obiektu/działalności. Odpowiednia lokalizacja, dobór materiałów 
i technologii może mieć kluczowe znaczenie dla realnych oszczędności energetycznych 
i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Również w działających już obiektach, systemach czy 
procesach, odpowiednie rozwiązania, mogą przyczynić się do znaczących redukcji zużycia 
energii. 

Rozwiązania dedykowane podnoszeniu efektywności energetycznej można podzielić na 

i eliminacja ryzyka energetyki jądrowej oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Cele te mają 

być osiągnięte przez: zwiększenie efektywności energetycznej, rozbudowę energetyki wiatrowej, zwiększe-

nie pozyskania energii z biomasy, zmniejszenie udziału energetyki węglowej, większe wykorzystanie fotowol-

taiki, zwiększenie udziału innych technologii OZE, rozbudowę sieci i magazynowanie energii, oraz elastyczne 

wytwarzanie energii elektrycznej. Otoczenie legislacyjne Energiewende obejmuje akty prawne w zakresie: re-

zygnacji z energetyki jądrowej, ustawy o energetyce odnawialnej (z mechanizmem taryf gwarantowanych), 

handlu pozwoleniami na emisję, podatku za zanieczyszczenie środowiska, ustawy o kogeneracji, ustawy 

o ogrzewaniu biomasą i program zachęt rynkowych (MAP), ustawy o przyspieszonej rozbudowie sieci, rozpo-

rządzenie o oszczędności energii i systemach wsparcia finansowego, dyrektywy o projektowaniu ekologicz-

nym (ErP). Za: J. Malko, R. Lis, Niemiecka transformacja energetyczna – utrzymując kurs /German Energiewen-

de – keeping on course, Energetyka, 2014, nr 12, s. 744–748

2  R. Fedorczyk, A. Giesek, L. Björn Gutheil, C. Kosmalska, P. Lesiak, K. Soszka-Ogrodnik, K. Zientara, 

Raport: Profil gospodarczy Niemiec. Kraj, ludzie, biznes. AKH, styczeń 2020 s. 11, https://ahk.pl/pl/] oraz G. Wojt-

kowska-Łodej, W kierunku poprawy efektywności energetycznej – przedsięwzięcia Unii Europejskiej i ich im-

plikacje dla Polski i Niemiec, w: Niemcy i Polska w drodze do „Europa 2020. Red. J. Olszyński, A. Bielig, J. Wan-

del, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016, s. 337–356.

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/

WE i 2006/32/WE, art. 2, pkt 3 i 4.
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rozwiązania systemowe o charakterze normatywnym (normy) oraz proekologiczne koncep-
cje zarządzania i pozostałe rozwiązania techniczne i zarządcze pozwalające na oszczędności 
energii elektrycznej. 

Bardzo popularnymi w rozwiniętych gospodarkach rozwiązaniami, które pozwolą wpro-
wadzić standardy działań proefektywnościowych i usystematyzować zarządzenie energią 
w przedsiębiorstwie, są normy „energetyczne”. Stosowanie norm wpływa na poprawę pro-
dukcyjności oraz na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, na zmniejszenie negatyw-
nego oddziaływania podmiotu na środowisko naturalne, a w sytuacji pierwszych kontaktów 
biznesowych zwiększa wiarygodność podmiotu i zaufanie wobec niego przejawiane przez 
kooperantów.

Do najważniejszych norm określających wymagania dot. wdrażania efektywności ener-
getycznej zalicza się4: 

1. Normę PN-EN 16247 (Audity energetyczne), która określa metody wykonywania audytów 
energetycznych dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw i organizacji, a także wszystkich ro-
dzajów energii i sposobów wykorzystania energii, z wyjątkiem prywatnych lokali mieszkal-
nych. Norma składa się z pięciu części, w których opisano szczegółowo audyty energetyczne 
dedykowane budynkom, procesom przemysłowym i transportowi.

2. Normę PN-EN ISO 50001 (Systemy zarządzanie energią), która określa wymagania do-
tyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią. 
Umożliwia ona organizacjom/podmiotom poprawę efektywności energetycznej poprzez 
optymalne wykorzystanie źródeł energii i zasobów związanych z energią, w celu zmniejsze-
nia kosztów, ograniczenia konsumpcji oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

3. Normę PN-EN 16231 (Metodologia benchmarkingu efektywności energetycznej), w któ-
rej określono wymagania i przedstawiono rekomendacje z zakresu metodologii benchmar-
kingu efektywności energetycznej, która pozwala ustalić właściwe dane i wskaźniki zużycia 
energii do porównania wyników pomiędzy podmiotami lub w ramach analizowanych obsza-
rów i działań.

Normą, która bezpośrednio nie nawiązuje do efektywności energetycznej, jednak oddziału-
je na obszar zarządzania energią, jest Norma PN-EN ISO 14001 (Systemy zarządzania środo-
wiskowego). Norma ta określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, 
który ma na celu poprawę środowiskowych efektów działalności organizacji. Wdrożenie nor-
my ISO 14001 jest wymogiem rejestracji przedsiębiorstwa w systemie EMAS (System Ekoza-
rządzania i Audytu). EMAS to unijny system certyfikacji środowiskowej. EMAS stanowi rodzaj 

4 Dobre praktyki w MŚP. Systemy optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Dokument 

opracowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie technicz-

ne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, https://www.gov.pl/web/audytywmsp/najlepsze-praktyki-i-rekomendacje.
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znaku firmowego wyróżniającego te organizacje, które dobrowolnie wychodzą poza zakres 
podstawowych wymogów prawych i w swojej działalności skupiają się także na działaniach 
prośrodowiskowych.

Koncepcjami zarządzania, znanymi od wielu lat w teorii i praktyce życia gospodarczego, 
których realizacja przyczynia się do podnoszenia efektywności energetycznej, są, m.in.: spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), ekologistyka czy zarządzanie zielonymi łańcucha-
mi dostaw. Wśród wymienionych, dwie ostatnie koncepcje zyskują ostatnio na popularno-
ści, głównie w związku z udanym łączeniem dwóch celów, jakim jest redukcja negatywnego 
wpływu przedsiębiorstwa na środowisko oraz redukcja kosztów jego działalności. Zarów-
no ekologistyka, jak również zarządzanie zielonymi łańcuchami dostaw są wykorzystywa-
ne z powodzeniem przez niemieckie podmioty gospodarcze w celu podnoszenia ich konku-
rencyjności5. 

Rozwiązaniem zarządczym, które jest coraz częściej wykorzystywane przez „świadome 
energetycznie” przedsiębiorstwa, jest system zarządzania energią. Złożeniem tej koncepcji 
jest poprzedzenie działań wnikliwą oceną i analizą stanu obecnego w zakresie zużycia ener-
gii w przedsiębiorstwie (np. w ramach audytu energetycznego dokonanego samodzielnie 
lub przez podmiot zewnętrzny), a następnie wybór i zastosowanie odpowiednich urządzeń, 
rozwiązań, technik i systemów oraz stałe monitorowanie wyników w celu dalszego doskona-
lenia. Pierwszym etapem wdrażania efektywności energetycznej jest przeprowadzenie au-
dytu energetycznego w celu identyfikacji źródeł oszczędności energii. Audyt energetyczny 
jest kompleksowym opracowaniem zawierającym inwentaryzację stanu przedsiębiorstwa, 
dokumentację instalacji i obszarów zużycia energii, analizę zużycia energii, a także przedsta-
wia metody techniczne, organizacyjne i ekonomiczne prowadzące do racjonalizacji lub opty-
malizacji zużycia energii. W audycie można wyróżnić następujące części: opis stanu faktycz-
nego, obliczenia i analizę inżynieryjno-ekonomiczną oraz propozycje działań i rekomendacji 
przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Audyt energetyczny obejmuje 
zarówno poszczególne urządzenia i instalacje, jak również procesy technologiczne czy pro-
dukcyjne oraz transport w firmie. Audyt określa aktualny stan techniczny urządzeń, instalacji 
i procesów, a także wskazuje sposoby poprawy efektywności ich pracy wraz ze spodziewa-
nym kosztem proponowanych rozwiązań6.

Do rozwiązań technicznych i informatycznych pozwalających zredukować zużycie energii 
elektrycznej w przedsiębiorstwie można zaliczyć, m.in.:

5 Więcej na temat ww. rozwiązań znajdziecie Państwo w artykułach naukowych: A. Baraniecka, 

K. Gwóźdź, Poziom dojrzałości ekologistyki w organizacji – identyfikacja i ocena. Wyniki badań pilotażowych, 

Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 1/2021, s. 21–33 oraz J. Witkowski, A. Pisarek, Istota zielonych łańcuchów 

dostaw – propozycja systematyzacji pojęć, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Nr 315/ 2017, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, s. 11–26

6 Dobre praktyki w MŚP. Systemy optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Dokument 

opracowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie technicz-

ne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, https://www.gov.pl/web/audytywmsp/najlepsze-praktyki-i-rekomendacje
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▶ zaawansowane systemy monitorowania i optymalizacji zużycia energii (np. IPOE – Inte-
ligentna Platforma Optymalizacji Energii dostępna na: https://efektywnyenergetycznie.pl,

▶ repowering (zamiany starych urządzeń na nowe)7,

▶ recykling i wykorzystanie surowców wtórnych do produkcji,

▶ BMS – zintegrowany system zarządzania budynkiem (ang. Building Management System),

▶ wykorzystanie energooszczędnych materiałów oraz technologii budowy i modernizacji 
obiektów,

▶ niskoemisyjne technologie grzewcze i chłodzące (np. pompy ciepła, nowe efektywne ko-
tły), 

▶ produkcja energii z odnawialnych źródeł i zmniejszenie ilości energii nabywanej (kolekto-
ry słoneczne, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną, itd.),

▶ nowoczesne systemy oświetleniowe lub modernizacja obecnych.

Koszty przedsiębiorstwa związane z inwestycjami zwiększającymi efektywność energetycz-
ną nie muszą być pokrywane ze środków własnych. Firmy mogą korzystać z dofinansowa-
nia w postaci dotacji, pożyczek i kredytów ze środków zagranicznych (najczęściej unijnych) 
oraz krajowych. Finansowanie może zapewnić również strona trzecia, czyli przedsiębiorstwo 
wyspecjalizowane w realizacji inwestycji służących racjonalizacji zużycia energii.

Głównymi instytucjami odpowiedzialnymi za politykę energetyczną, w tym efektywność 
energetyczną, w Polsce i w Niemczech są odpowiednie ministerstwa oraz organizacje rzą-
dowe. 

Oprócz organizacji rządowych duży wpływ na promocję działań ograniczających zużycie 
energii mają podmioty pozarządowe. Są to zrzeszenia, fundacje i podmioty z sektora wiedzy 
(firmy doradcze, jednostki naukowe), które bezpłatnie lub na zasadach rynkowych przekazu-
ją odpowiednią wiedzę, dzielą się doświadczeniem czy udostępniają zasoby lub rozwiązania 
zarządcze. Przykładem jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, a w jej ramach 
Biuro Regionalne we Wrocławiu czy polska inicjatywa www.efektywnyenergetycznie.pl. Wy-
mienione organizacje koordynują projekty szkoleniowe i wdrożeniowe dotyczące podnosze-
nia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. 

7 T. Bakoń, Repowering jako metoda poprawy efektywności energetycznej odnawialnych źródeł 

energii w Niemczech i Polsce, w: Niemcy i Polska w drodze do „Europa 2020”. Red. J. Olszyński, A. Bielig, J. Wan-

del, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016, s. 357–371.
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