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Działalność gospodarcza w Niemczech 



Inicjatywa Polonii i Polaków za granicą 
(założona w 2018 w Wiedniu AT) 

 

Cele stowarzyszenia:  
- ułatwić współpracę między przedsiębiorcami: Polonią, 
  Polakami zamieszkałymi za granicą 
- firmami z Polski już obecnymi na rynkach zagranicznych 
- firmami polskimi planującymi rozwój swojej działalności w 
  różnych regionach świata 

 
Misja: 
- lobbing na rzecz Polski 
- promowanie polskiej przedsiębiorczości 
- promowanie polskiej historii i kultury, europejskich i 
  chrześcijańskich wartości 
- solidarność i etyka w biznesie, wymiana doświadczeń i know 
  how, działalność społeczna 
- język polski może być dzięki Polonii narzędziem globalnej 
  ekspansji. 



Dlaczego Polacy rejestrują 
firmy w Niemczech? 

• Klasyczna ekspansja „dużej“ firmy na rynek zagraniczny, decyzja strategiczna 
• Ekspansja MŚP na rynek niemiecki / zagraniczny, spółka prawa niemieckiego (GmbH) 

jako element marketingu, metoda wejścia na rynek 
• Osobowość prawna tylko w kraju (tu:DE) gdzie klient i rynek dla produktu / usługi 
• Zleceniodawca w DE: spółka prawa niemieckiego warunkiem uzyskania zlecenia 
• Pracodawca DE: samozatrudnienie alternatywą dla stosunku pracy  
• ... 



Niemcy  

jako atrakcyjny rynek docelowy 

• Duży i chłonny rynek, ponad 80 mln konsumentów  
• Wysoka siła nabywcza obywateli, klienci akceptujący wyższe ceny  
• Stabilna gospodarka, przewidywalne warunki prowadzenia działalności 
• Geograficzna bliskość Polski i Niemiec 
• Bardzo dobra infrastruktura oraz nieduże odległości do Polski i UE 
• Wysoka akceptacja marki „Made in Poland” 
• Optymalny punkt wyjścia na inne rynki eksportowe, na rynki trzecie 
• Intensywna kooperacja pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami 
• Niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej 
• Bardzo korzystna relacja EUR/PLN 
• Wysoki koszt produkcji wewnętrznej (ceny produktów importowanych są atrakcyjne) 
 



Założenie przedsiębiorstwa w 
Niemczech 

Formy prawne 

*źródło: BMWi / Federalne Ministerstwo Gospodarki Niemiec  



Forma prawna a opodatkowanie 

Sp. z o.o. 

• podatek od osób prawnych 15 % 
• dodatek solidarnościowy 5,5 %* 15 % (podatku od osób prawnych) = 0,825 

% 
• podatek od działalności gospodarczej 3,5 %* 410 % (stawka podatku w 

Berlinie) = 14,35 % 
• Obciążenie dochodu sp. z o.o. podatkiem: ogółem (ok.) 30,175 % 
 



Forma prawna a opodatkowanie 
Spółki osobowe, działalność gospodarcza 

• podatek dochodowy od osób fizycznych 
      początkowa stopa podatkowa 14 % (kwota wolna od podatku 9168 euro) 
      Stawka podatkowa wzrasta progresywnie w zależności od dochodu 
      najwyższa stopa podatkowa 42 % (od 52 152 do 250 000 euro) 
      Stawka  tzw. „podatku dla bogatych“ wynosi 45% (od rocznych dochódow od 
      250 400 euro) 
• podatkek solidarnościowy 5,5 % od podatku dochodowego 
• podatek od dział. gospodarczej 3,5 %* 410 % (stawka podatkowa w Berlinie) 

= 14,35 % (ale zaliczenie podatku od dział. gosp. na poczet podatku 
dochodowego do ok. max. 13,3 %, uwaga: kwota wolna od podatku 24.500 
euro) 

• Podatek kościelny 9% 
 



Aspekty z punktu widzenia 
podatku VAT 

Ogólnie: 
• Stawka podatku wynosi 19% 
• Dla obrotu towarami i usługami (jak. np. książki, gazety, wiele produktów 

spożywczych, usługi transportu osobowego 7% 
• składanie wstępnych zgłoszeń podatku VAT w ciągu 10 dniu od upływu 

okresu, za który należy złożyć zgłoszenie (z reguły miesiąc) 
• Jeśli podatek za poprzedni rok nie przekroczy 7500 euro deklaracje mogą być 

składane kwartalnie 

 


