
 

Zakładamy gewerbe na terenie Niemiec 

Co to jest gewerbe? 

Stworzenie gewerbe na terenie Niemiec jest proceduralnie prostsze niż jego odpowiednika w 

Polsce. Nie jest to jednak dla osoby z innego kraju zupełna sielanka. Najpierw należy jednak 

odpowiedzieć na pytanie: „Co to jest gewerbe?” Najprościej rzecz ujmując gewerbe to nic innego jak 

Niemiecki odpowiednik polskiej działalności gospodarczej. Zwykle po zarejestrowaniu gewerbe staje 

się jednoosobową firmą. Żeby zarejestrować naszą niemiecką firmę należy zgłosić się do jednego z 

urzędów: Gewerbeamt – czyli urząd spraw gospodarczych bądź Ordnungsamt – czyli urząd do spraw 

porządku i bezpieczeństwa publicznego i zgłosić chęć założenia działalności gospodarczej, czyli 

gewerbe.  

Zakładanie gewerbe na terenie niemiec - formalności 

Dokumenty jakie należy ze sobą posiadać, żeby założyć gewerbe na terenie Niemiec to 

dowód osobisty. Ty jako osoba nie musisz być zameldowany w Niemczech natomiast twoja firma 

musi posiadać adres, na którym w Niemczech funkcjonuje. Po złożeniu odpowiedniej deklaracji 

należy poczekać aż na podany adres przyjdzie dokument, w którym przedsiębiorca deklaruje metodę 

opodatkowania gewerbe. Należy jednak pamiętać, że niemieckie prawo nakłada na przyszłego 

przedsiębiorcę obowiązek posiadania adresu meldunkowego firmy. Więc jeśli z jakiś przyczyn np. 

nieuczciwej firmy prowadzącej naszą gewerbe ten adres przestanie być aktualny to firma działa 

nielegalnie.  

Gewerbe anmelden – gewerbe bez meldunku 

Jeśli nie posiadasz takiego adresu rozwiązaniem twojego problemu może być firma 

zewnętrzna - biuro, które zajmuje się zakładaniem gewerbe dla Polaków. W tym wypadku 

konkurencja jest duża, ale bardzo często zdarza się, że biura takie znikają pozostawiając swoich 

klientów z gewerbą, która nie ma adresu – jest więc nie legalna. Jak w każdej branży można jednak 

znaleźć i perełki, które zasługują na pochwałę. Tu warto by zwrócić uwagę na http://carebiuro.de  , 

wyspecjalizowaną firmę zakładającą gewerbę na terenie Niemiec dla opiekunek osób starszych bez 

meldunku, czyli gewerbe abmeldung. Firma ta jest przykładem na to,  że takie biura potrafią 

poprowadzić swojego klienta „za rękę” podczas zakładania gewerbe na terenie Niemiec. Co ważne jej 

pracownicy operują zarówno językiem polskim jak i niemieckim. Ponadto dodatkowym plusem jest 

to, że klient otrzymuje od firmy bonusy w postaci darmowych wizytówek, pieczątek, czy strony 

internetowej. Nie jest on też pozostawiony sam sobie już po założeniu gewerbe.  Oferta firmy 

obejmuje też późniejszą pomoc przy prowadzeniu gewerby w Niemczech. Dodatkowo firma pomaga 

znaleźć opiekunce osób starszych podopiecznego, który będzie klientem jej firmy.  

 

 

 

http://carebiuro.de/


Dopuszczona też jest możliwość rejestracji na jednym z portali  

http://profi-jobs24.pl ,  

http://inter-care24.pl ,  

http://opieka-anonse.pl ,  

 

gdzie można zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu podopiecznego bądź znaleźć go 

samodzielnie. Nie jest więc tak, że opiekunka osób starszych jest zmuszona zająć się osobą z góry 

narzuconą, jak w przypadku pośrednictwa, czy agencji pracy. Koszt takiego biura to jedynie 35,00 € 

miesięcznie. 

Gewerbe - inne zagadnienia  

Kolejne zagadnienia jakie dotyczą osoby chcącej prowadzić własną działalność na terenie 

Niemiec to między innymi:  

Podatki  - dotyczą one wszystkich niemieckich przedsiębiorców, choć przyjmują różne formy. 

Więcej na temat podatków twojej gewerbe znajdziesz tu (link do artykułu gdzie główne będą podatki) 

Ubezpieczenia – każda osoba prowadząca działalność w Niemczech objęta jest obowiązkiem 

ubezpieczeniowym. Na terenie tego kraju właściciel gewerbe ma dwie opcje do wyboru. Więcej na 

ten temat znajdziesz tu: (link do artykułu gdzie główne będą ubezpieczenia) 

Poszukiwanie pracy dla twojej gewerbe – szukam pracy jako opiekunka w Niemczech. Jak 

dbać o to, żeby twoja gewerbe miała klientów? Więcej na ten temat znajdziesz tu: (link do artykułu 

gdzie główne będzie o szukaniu pracy na gewerbe). 

 

 

Carebüro.de 

Chcesz założyć firmę w Niemczech? Szukasz najlepszego polskiego biura, które poprowadzi 

twoją gewerbe? Dobrze trafiłaś!!! 

U nas zyskasz: 

 Gewerbe bez zameldowania w Niemczech 

 Pomoc w znajdowaniu podopiecznych dla twojej niemieckiej firmy 

 Darmowe pieczątki, wizytówki i stronę dla twojej gewerbe 

 Nie drogie Ubezpieczenie Visum Plus  

 Legalne zatrudnienie na terenie Niemiec  

Kontakt 

 Zobacz:  http://carebiuro.de/    

 Napisz na WhatsApp na nr +4915171230131 do Pana Roberta 

 Napisz na adres poczta@carebiuro.de  
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