
Dlaczego rynek niemiecki? 
Aspekty formalne, prawne działalności 
gospodarczej w Niemczech. 



tradeoffice24.com GmbH 
 

Od 1998 r. firmy  
tradeoffice24.com GmbH oraz  
Poland Germany Consult WINIARSKI 
towarzyszą polskim przedsięborstwom w 
ich drodze na rynki zagraniczne,  
w szczególności rynki niemiecki i Unii 
Europejskiej. 
 



tradeoffice24.com GmbH 

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu 
Business Development.  
Wielojęzyczny zespół, inżynierowie z 
różnych branż, specjaliści w zakresie 
marketingu miedzynarodowego, dogłębna 
znajomość rynków europejskich oraz 
siedziby firmy w Berlinie, Wrocławiu, 
Poznaniu i Kijowie gwarantują 
sprawdzone w praktyce rozwiązania.  



Niemcy  

jako atrakcyjny rynek docelowy 

• Duży i chłonny rynek, ponad 80 mln konsumentów  
• Wysoka siła nabywcza obywateli, klienci akceptujący wyższe ceny  
• Stabilna gospodarka i system polityczny 
• Geograficzna bliskość Polski i Niemiec 
• Bardzo dobra infrastruktura oraz nieduże odległości do Polski i UE 
• Wysoka akceptacja marki „Made in Poland” 
• Ceniony na rynku międzynarodowym  znak jakości „Made in Germany” 
• 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) 
 



Niemcy jako rynek docelowy - 
bariery 

• Rynek o dużej konkurencji 
 
• Konsumenci przywiązani do krajowych marek i firm – zaleca się utworzenie lokalnego 

przedstawicielstwa 
 
• Import tanich produktów z Chin 
 



Niemcy  

jako rynek zbytu polskich produktów 

• Polska dołączyła do listy 10 największych partnerów handlowych Niemiec. 
• Polska nadal znajduje się na 1 miejscu wśród niemieckich partnerów 

handlowych z Europy Środkowo-Wschodniej. 
• Polska na 7 pozycji wsród głównych niemieckich odbiorców (za największymi 

gospodarkami UE, USA i Chinami, ale przed takimi dużymi gospodarkami jak 
Rosja, Hiszpania, czy Turcja) 

• Polska na 11 pozycji wsród głównych dostawców towarów do Niemiec  
• Wyraźnie rośnie popyt na polskie produkty.  
 
 
*źrodło: dane szacunkowe Ministerstwa Gospodarki 

 
 



Forma wejścia na rynek i 
kanały dystrybucji 

• Eksport pośredni 
• Eksport bezpośredni 
• Franchising 
• Kooperacja z partnerem niemieckim 
• Przedstawicielstwo zagraniczne 
• Spółka zależna 



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 

 



Marketing 

• badanie rynku 
• identyfikacja grup docelowych 
• pozycjonowanie firmy 
• pozycjonowanie produktu/usługi 
• strona internetowa a strategia firmy 
• przedstawiciele handlowi 
• psychologia w marketingu 
• CRM 
• aspekty interkulturowe 
 



Marketing 

• Międzynarodowe targi branżowe 
• Międzynarodowe giełdy kooperacyjne 
• Polonia i Polacy za granicą 
• Poland Business Center World - Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i 

Polonijnych, www.PolandBusinessCenter.world 
 



Berlin optymalnym miejscem dla 
rozpoczęcia działalności 
gospodarczej 

• Berlin to brand: miejsce rozwoju innowacji, technologii, 
usług 

• Od    r. w posiadaniu największego i 
najnowocześniejszego lotniska Europy – BBI – bezpośrednie 
połączenie z wszystkimi ośrodkami handlowymi świata 

• Najkorzystniejsza cenowo stolica Europy – przez wzgląd na 
swoją historię (podział miasta na Wschód i Zachód) i 
wynikąjace z tego problemy strukturalne, ceny 
nieruchomości i usług w Berlinie są bardzo korzystne, zwł. w 
porównaniu z inymi stolicami europejskimi 

• Gęsta sieć dróg w najlepszej jakości zapewnia szybki 
transport zarówno w aglomeracji, jak i na terenie całych 
Niemiec. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Head Office Berlin 
Westhafenstr.1, Rundbau 
13353 Berlin 
Tel. +49 30 21966038 
office@tradeoffice24.com 
www.tradeoffice24.com 
  


