NIEMCY
LIKWIDCJA FIRMY JEDNOSOBOWEJ W NIEMCZECH
INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE
Dokumenty które musisz podpisać
1. Druk Gewerbeabmeldung – podpisz w miejscu Unterschrift
2. Umowa z klientem- podpisz na każdej stronie w miejscu Zleceniodawca
Uwagi : Sporządzimy dla Ciebie pismo przewodnie informujące Urząd Miasta (Gewerbeamt) o tym że
nie przebywasz pod adresem siedziby firmy z prośbą o przekazanie potwierdzenia likwidacji firmy na
adres polski.
Dodatkowe dokumenty które należy załączyć:
1. Gewerbeanmeldung (potwierdzenie rejestracji firmy jednoosobowej w Niemczech)
2. Potwierdzenie zapłaty należnej prowizij

Wszystkie dokumenty odeślij do nas:
Fenix Tax Alicja Adamus
ul. Stojałowskiego 1
43-300 Bielsko-Biała
Dane do przelewu – w przypadku płatności z góry:
Opłata:
Płatność z góry: 300zł
Dane do przelewu:
Fenix Tax Alicja Adamus ul. Stojałowskiego 1, 43-300 Bielsko-Biała
Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko
Numer rachunku bankowego: 07 1050 1083 1000 0091 2325 9393

Umowa nr ……………………….
Zawarta w dniu………………..o świadczeniu usług złożenia wniosku o likwidację firmy jednoosobowej
firmy w Niemczech ………………………………
Pomiędzy firmą Fenix Tax Alicja Adamus, NIP 652-162-27-99, reprezentowaną przez właściciela Alicję
Adamus, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a
Panem/Panią………………………………………….., adres:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
zwany/a dalej Zleceniodawcą.
§1
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o likwidację
firmy jednoosobowej.

1. Umowa wygasa z chwilą wysłania przez Zleceniobiorcę dokumentów do właściwego Gewerbeamtu.
§3
1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości 300 zł.
Opłata obejmuje wyłącznie wysłanie wniosku do Gewerbeamtu (właściwy Urząd Miasta w
Niemczech) listem poleconym wraz z wszystkimi dokumentami, oraz sporządzenie pisma
przewodniego informującego Urząd Miasta (Gewerbeamt) iż Zleceniodawca nie przebywa na terenie
Niemiec a wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres polski .Wszelkie dodatkowe
czynności takie jak sporządzenie dodatkowych pism są dodatkowo płatne i nie są przedmiotem
niniejszej umowy, będą wyceniane indywidualnie w zależności do złożoności sprawy.Zleceniobiorca
po wysłaniu wniosku o likwidację firmy ma prawo odmówić wykonania dodatkowych czynności
jeżeli uzna że nie są one zgodne z prawem obowiązującym w danym kraju.
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§4
1. W przypadku gdy Zleceniodawca zleci wykonanie usługi za pośrednictwem biura współpracującego z
Fenixtax umowa staje się ważna po otrzymaniu opłaty za wykonanie usługi.
2. Klient ma prawo zrezygnować z usługi po podpisaniu niniejszej umowy, jednak tylko w przypadku
gdy wniosek o likwidację firmy będący przedmiotem niniejszej umowy nie został wysłany do
zagranicznego Urzędu Miasta (Gewerbeamt). W przypadku rezygnacji klienta zostanie naliczona
opłata manipulacyjna ze względu na poświęcony mu czas podczas przyjmowania dokumentów
związanych z złożeniem wniosku o likwidację firmy. Opłata manipulacyjna wynosi równowartość
kwoty wniesionej za wykonanie usługi.

§5
Zleceniobiorca nie odpowiada za:






nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy
zaginięcie dokumentacji w Urzędzie Podatkowym lub urzędzie pocztowym,
treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy ,
dokumenty złożone przez Zleceniodawcę zawierające błędy i pomyłki
za nie wykonanie dodatkowych usług nie objętych niniejszą umową, typu pisma do Urzędu w wyniku
nieobecności Zleceniodawcy podczas urlopu.
§6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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Załącznik nr 1 do umowy z klientem
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alicja Adamus prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Fenixtax Alicja Adamus ul. Stojałowskiego 1 43-300 Bielsko-Biała.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dane) należy kierować na adres
(alicja@fenixtax.pl).Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.
1 lit. B) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L nr 119 str.1) (RODO) w celu realizacji i obsługi Umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a
Administratorem Danych; na podstawie art. 6 pkt 1 lit. F) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie
Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej
związanymi z realizacją wskazanej wyżej Umowy; oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. C) RODO w związku z
koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków
podatkowych.
Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy a także po jej zakończeniu w celu
jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z realizacją Umowy lub też z
Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do celowego dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes
administratora danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Umowy
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
zagraniczny urząd skarbowy właściwy dla podatnika, administratorowi oprogramowania służącego do obsługi
biura, biuro rachunkowe współpracujące z Fenixtax przyjmujące Pana/Pani usługę. Poza wskazanymi ,
Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Podpis Zleceniodawcy

Name der entgegennehmenden Gemeinde

Gemeindekennzahl der Betriebsstätte

Gewerbe-Abmeldung
Angaben zum
Betriebsinhaber

GewA 3

Gewerberegister-Nr.

nach § 14 GewO oder § 55 c GewO

Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen
ist bei Feld Nr. 3 bis 9 und Feld Nr. 30 und 31 der gesetzliche Vertreter anzugeben (bei inländischer AG wird auf diese Angaben verzichtet).
Die Angaben für weitere gesetzliche Vertreter zu diesen Nummern sind ggf. auf Beiblättern zu ergänzen.

1

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

2

Ort und Nrummer des Registereintrages

3

Name

4

Vornamen

5

Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen)

6

Geburtsdatum

8

Staatsangehörigkeit

Beiblatt vorhanden

4a

Geschlecht
weibl.

männl.

7

deutsch

9

andere:
Telefon
Telefax
E-Mail/Web

Anschrift
der Wohnung

10

Angaben zum Betrieb
11

Geburtsort und – land

Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter (nur bei Personengesellschaften)
Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei juristischen Personen)

Vertretungsberechtigte Person/Betriebsleiter (nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen und unselbständigen Zweigstellen)
Name

12

13
14

Vornamen

Anschrift der
Betriebsstätte

Telefon
Telefax
E-Mail/Web

Anschrift der
Hauptniederlassung

Telefon
Telefax
E-Mail/Web

Anschrift der früheren
Betriebsstätte

Telefon
Telefax
E-Mail/Web

15

Angemeldete Tätigkeit - ggf. ein Beiblatt verwenden (genau angeben: z. B. Herstellung von Möbeln, Elektroeinzelhandel, Großhandel mitLebensmitteln usw.) - bei mehreren Tätigkeiten bitte Schwerpunkt in Großbuchstaben

16

Wurde die aufgegebene Tätigkeit (zuletzt) im Nebenerweb betrieben?

18

Art des angemeldeten Betriebes

19

Zahl der bei Geschäftsaufgabe/-übergabe tätigen personen (ohne Inhaber)

Ja

17

Nein

Industrie

Handwerk

Vollzeit
Die Abmeldung
wird erstattet für

wegen

Datum der Betriebsaufgabe

Teilzeit

Keine

20

eine Hauptniederlassung

eine Zweigniederlassung

21

ein Automatenaufstellungsgewerbe

23 24 25

vollständiger Aufgabe
Wechsel der Rechtsform

26

eine unselbständige Zweigstelle

22

ein Reisegewerbe

Verlegung in einen
anderen Meldebezirk

Gründung infolge
Umwandlungsgesetz

Gesellschafteraustritt

Erfolg/Verkauf/Verpackung

Name des künftigen Gewerbetreibenden oder Firmenname

Name

27

Sonstiges

Handel

Vorname

Gründe für die Betriebsaufgabe (z.B. Alter, Betriebsübergabe, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Konkursverfahren usw.)

32 Datum:

33 Unterschrift:
Hinweis: Eine Wiederaufnahme der abgemeldeten Tätigkeit ist erneut anzeigepflichtig.
Bitte auf einem gesonderten Beiblatt die Unterrichtung nach § 17 des Bundesstatistikgesetzes sowie die Hinweise für den Anzeigepflichtigen beachten!

