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FENIXTAX W ZAKRESIE KADR I PŁAC

CO OFERUJEMY I JAK SIĘ TO
ODBYWA?

     Jako jedna z najbardziej
doświadczonych i renomowanych firm
zajmujących się oddelegowanymi do
Niemiec pracownikami oferujemy
szeroki wachlarz usług. Towarzyszymy
naszym klientom niemal na każdym
etapie zmagań z urzędem skarbowym
danego kraju. Skrupulatnie dobieramy
nasze działania i dogłębnie analizujemy
każdy, indywidualny przypadek.
Proces zazwyczaj prezentuje się
następująco:

Rejestracja podatkowa firmy delegującej pracowników w niemieckim Urzędzie
Skarbowym.
Naliczanie wynagrodzeń pracowników (zgodnie ze standardami obowiązującymi na
terenie Niemiec).

Paski wypłat dla pracowników.

Kontakt z niemieckim Urzędem Skarbowym.

Wysyłanie w formie elektronicznej do niemieckiego Urzędu Skarbowego dokumentu
rozliczenia rocznego Lohnsteuerbescheinigung.
Wystawianie rozliczenia rocznego Lohnsteuerbescheinigung pracownikom firmy
delegującej.
Wykonanie i wysłanie do niemieckiego Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej
miesięcznej deklaracji podatkowej odnośnie wynagrodzeń pracowników. 

Wniosek o numer przedsiębiorstwa (Betriebsnummer)

Rejestracja pracownika do ubezpieczenia społecznego w Niemczech

Zgłoszenie pracownika delegowanego do Urzędu Celnego w Niemczech (Zollamt).



04

DELEGOWANIE PRACOWNIKA 

ZA GRANICĘ

      Delegowanie pracowników za granicę wiąże się z szeregiem niezwykle
ważnych działań. W pierwszej kolejności należy odpowiednio zakwalifikować
typ wyjazdu i dokładnie przeanalizować związane z tym akty prawne. Warto
zwrócić uwagę przede wszystkim na przepisy obowiązujące w interesującym
nas kraju oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

      Między przedsiębiorcą, a delegacją istnieje tak zwany stosunek pracy,
dlatego pracownik zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki pod
kierownictwem przełożonego i w wyznaczonym przez niego miejscu.
Pracodawca zazwyczaj musi natomiast zagwarantować zatrudnionym warunki,
które obowiązują z mocy prawa w kraju przyjmującym. Dla przykładu delegacja
w Niemczech będzie podlegała tamtejszym przepisom w kwestii minimalnego
okresu odpoczynku, czasu pracy, wynagrodzenia oraz BHP. 

Warto dodać, że podczas tymczasowego zatrudnienia w innym kraju UE
delegowani pracownicy mają możliwość pozostania w systemie
zabezpieczenia społecznego państwa, w którym wcześniej pracowali.        
W takim przypadku, oddelegowana osoba po wypełnieniu dokumentów
nie musi opłacać tam składek. 

Warto dodać
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OBOWIĄZEK ODPROWADZENIA PODATKU OD

WYNAGRODZEŃ

      Przed wyjazdem na delegację należy uzyskać podstawowe dokumenty;       
 w tym zaświadczenie A1 (potwierdzenie podlegania pod ustawodawstwo               
o zabezpieczeniu społecznym) oraz kartę EKUZ. Ponadto trzeba wprowadzić
do umowy o pracę aneksy regulujące chociażby nowe miejsce pracy. 

Od kiedy następuje obowiązek odprowadzenia podatku od wynagrodzeń za
pracownika delegowanego do pracy na terenie Niemiec

     W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech
kluczową rolę pełni czas ich pobytu za granicą. Wyjazdy przekraczające 183 dni
obligują do zapłaty podatku dochodowego. Należy zwrócić szczególną uwagę
na datę przyjazdu do obcego kraju. Chodzi o fizyczną obecność, dlatego czas
liczy się już od pierwszej doby. Nie bierzemy pod uwagę natomiast dni
spędzonych w danym państwie w czasie przejazdu (np. między dwoma
miejscami). Po przekroczeniu wcześniej wspomnianego limitu podatek płacimy
już od pierwszego dnia w Niemczech. 
    Czas nie jest jednak jedynym warunkiem. Jeżeli chcemy nadal podlegać
opodatkowaniu w Polsce to musimy pozostać tu tzw. rezydentem podatkowym
i mieć wynagrodzenie wypłacane w imieniu pracodawcy, który nie ma siedziby
w państwie przyjmującym.
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OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA PRACOWNIKA
DELEGOWANEGO

NA TERENIE NIEMIEC

      Okazuje się, że polskie firmy zatrudniające pracowników na terenie Niemiec
zobligowane są do przeprowadzenia rejestracji podatkowej swojej działalności.
Po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymują one numer NIP, określany przez
naszych zachodnich sąsiadów jako „Steuernummer”. Ciąg cyfr okazuje się
niezbędny między innymi w przypadku rozliczania dochodu rocznego. Wniosek
o rejestrację podatkową powinien być złożony przez zatrudnieniem pierwszego
pracownika delegowanego. 
     Steuernummer dostaje się zazwyczaj w oficjalnym piśmie z urzędu
skarbowego. Jest też obecny chociażby w lewym górnym rogu decyzji
podatkowych. W sytuacji, w której nie ma się pod ręką dokumentów warto
skontaktować się z centralnym urzędem podatkowym i zasięgnąć tam
informacji. 

      W przypadku długiego okresu delegacji odpowiedni oddział NFZ wystawia
dokument S1 (kiedyś E 106). Pismo umożliwia wnioskowanie o wydanie karty
ubezpieczenia zdrowotnego na czas Twojego pobytu w dowolnej niemieckiej
kasie chorych. Zyskasz wtedy prawo do wszystkich świadczeń medycznych,
do których mają dostęp osoby ubezpieczone w Niemczech. Jeżeli okres
oddelegowania trwa dłużej niż dwa lata, pracodawca musi odprowadzać za
Ciebie składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech (od 25 miesiąca).
Jeżeli od początku wiadomo, że delegacja potrwa dłużej niż 24 miesiące,
należy zgłosić to do oddziału ZUS w Kielcach, który zweryfikuje, czy w drodze
wyjątku możesz wciąż korzystać z ubezpieczenia w Polsce. 

Wniosek o rejestrację podatkową firmy nadanie
numeru NIP (Steuernummer)
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      Zatrudnienie pracownika w Niemczech możliwe jest dopiero po uzyskaniu
numeru przedsiębiorstwa. W tym celu należy złożyć wniosek w Federalnej
Agencji Pracy. Betriebsnummer jest nadawany automatycznie i nie wymaga
aktualizacji np. w przypadku zmian w zatrudnieniu. Ponadto to właśnie dzięki
niemu pracodawca może wywiązać się chociażby z obowiązków wobec zakładu
ubezpieczeń społecznych. Polscy pracodawcy powinni złożyć wniosek                 
 o nadanie numeru przed planowanym zatrudnieniem pierwszego pracownika
wprowadzonego do niemieckiego systemu. 
     W przypadku zmiany nazwy firmy, siedziby lub całkowitego zawieszenia
działalności powinniśmy niezwłocznie powiadomić odpowiednie instytucje.
Błędne dane mogą skutkować nałożeniem na nas kar finansowych. 

Wniosek o numer firmy (Betriebsnummer)
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Ubezpieczenie społeczne (kasa chorych) 
Punkt ten dotyczy osób, które nie posiadają numeru ubezpieczenia
sozialversicherungsausweis (w innym wypadku rejestracja nie jest konieczna).
W Niemczech wszyscy pracownicy są objęci ustawowym ubezpieczeniem
zarówno zdrowotnym, pielęgnacyjnym, emerytalnym jak i tym na wypadek
bezrobocia. Pracodawca ma obowiązek zgłosić się do ZUS-u i zarejestrować
nowych pracowników. 

Rejestracja pracownika

Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe pracownika
Zrzeszenia zawodowe w Niemczech są instytucjami ubezpieczenia
wypadkowego dla firm i ich pracowników. Ich zadaniem jest zapobieganie
wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i związanym z pracą
zagrożeniom zdrowia. Stowarzyszenie branżowe wspiera również firmy                
 z zakresu bezpieczeństwa pracy i oferuje szkolenia dla ubezpieczonych. W
razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej związek zawodowy
podejmuje różne działania w celu wsparcia ubezpieczonego.
 Wszyscy pracownicy w niemieckich zakładach są objęci tego typu
ubezpieczeniem. Ochrona obowiązuje zarówno u osób pracujących w pełnym
wymiarze pracy, jak i w niepełnym. Co ciekawe, u naszych zachodnich sąsiadów
nie przysługują świadczenia pieniężne jako jednorazowa forma odszkodowania.
Poszkodowany ma natomiast zagwarantowana opiekę medyczną, lekarstwa czy
chociażby renty wypadkowe i rodzinne. 

Zgłoszenie pracownika do urzędu podatkowego 
Pracodawca ma obowiązek rejestracji pracowników w systemie kadrowo-
płacowym, który działa w formie elektronicznej. Podatki od wynagrodzeń
muszą być potrącane, a następnie odprowadzane do urzędu skarbowego.
Niezbędna okazuje się też podatkowa identyfikacja dostarczana przez
zatrudnione osoby. W przypadku problemów warto zawnioskować o wydanie
numeru online, w Federalnym Centralnym urzędzie Podatkowym. Prawidłowe
odliczenie podatków od wynagrodzenia opiera się przede wszystkim na
przypisaniu pracowników do odpowiedniej klasy podatkowej:
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osoby niezamężne
osoby rozwiedzione i te pozostające w długoletniej separacji
osoby zamężne, którym małżonek przebywa poza granicą Unii Europejskiej

Klasa I

osoby samodzielnie wychowujące dzieci, na które dostają zasiłek rodzinny
Klasa II

osoby w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek przebywa w kraju Wspólnoty
Europejskiej
osoby zamężne, jeżeli partner jest bezrobotny lub nie należy do V klasy
podatkowej
osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka

Klasa III

osoby zamężne, małżonkowie mieszkający razem, jeżeli jeden z małżonków
przynależy do klasy IV

Klasa IV

osoby, których małżonek zalicza się do III klasy podatkowej
Klasa V

osoby samotne i małżonkowie wykonujący więcej niż jedną pracę (brak kwoty
wolnej od podatku)

Klasa VI

przyznawana jest także w sytuacji niezarejestrowania w urzędzie lub wystąpienia
niezgodności danych w urzędach

Klasa VII
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ZGŁOSZENIE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO KASY
URLOPOWEJ SOKABAU (DOTYCZY BRANŻY BUDOWLANEJ)

CZYM ZAJMUJE SIĘ SOKABAU ?
     Soka-Bau to niemiecka kasa
urlopowa w branży budowlanej.
Jej celem jest zabezpieczenie
wynagrodzenia urlopowego dla
pracowników budowlanych         
 w Niemczech. Dotyczy to firm
niemieckich, jak również
zagranicznych (w tym polskich)
wykonujących zlecenia lub
projekty na terenie RFN. 

     Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który działa w branży budowlanej             
w Polsce, a chce działać lub już realizuje zlecenia i świadczy swoje usługi         
 w Niemczech jest zobowiązany do rejestracji w Soka-Bau. Jego obowiązkiem
jest zgłoszenie delegowanych pracowników oraz odprowadzanie
miesięcznych składek do kasy urlopowej w Niemczech.

     Fenix-Tax pomoże Twojej firmie zarówno w rozpoczęciu, jak i dalszej
współpracy z niemiecką Kasą urlopową: 

wyślemy zgłoszenie - rejestracja do Sokabau,

po otrzymaniu numeru pracodawcy, wypełnimy niezbędne formularze                
i wyślemy je do Kasy,

pomożemy w przesyłaniu do Sokabau obowiązkowych, comiesięcznych
zgłoszeń dotyczących urlopów pracowniczych, 

wyjaśnimy z Kasą wszelkie kwestie sporne (jeśli takowe się pojawią)                     
 i weźmiemy na siebie całą bieżącą korespondencję. 

W momencie, gdy dany pracownik wykorzysta urlop, Sokabau zwróci firmie
składki, które ta za niego odprowadziła. Jeśli natomiast urlop nie zostanie
wykorzystany, pracownikowi należała się będzie wypłata ekwiwalentu
urlopowego.
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ZGŁOSZENIE PRACOWNIKÓW DO
NIEMIECKIEGO URZĘDU CELNEGO

ZOLLAMT

      Pracownikom delegowanym z zagranicy należy w okresie ich pracy
zapewnić warunki pracy obowiązujące w Niemczech, na przykład płacę
minimalną lub minimalny wymiar urlopu. Z tego względu pracodawcy                  
z siedzibą w Polsce, którzy delegują pracowników do Niemiec bądź
pracodawcy użytkownicy zatrudniający pracowników użyczonych przez
agencję pracy tymczasowej (podmiot użyczający) z siedzibą za granicą,
zobowiązani są do zgłoszenia pracowników organom celnym oraz do złożenia
zapewnienia, że przestrzegane są warunki pracy obowiązujące w Niemczech.
W razie, kiedy nie zostaną oni zgłoszeni do niemieckiego Urzędu Celnego
Zollamt, lecz pomimo tego będą w Niemczech wykonywać prace , firmie grozi
stosunkowo wysoka kara. Współpracując z nami w zakresie zgłoszenia
pracowników do niemieckiego Urzędu Celnego (Zollamt), oferujemy
przesyłanie zgłoszenia każdego nowo zatrudnionego pracownika w formie
elektronicznej do niemieckiego Urzędu Celnego Zollamt.
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TWOJA PROFESJONALNA OBSŁUGA W ZAKRESIE
KADR I PŁAC W NIEMCZECH

OFERTA

      Nasza firma zajmuje się doradztwem dla osób, które prowadzą lub planują
rozpocząć swoją działalność w Niemczech. Zachodni sąsiedzi są dla Polski
najważniejszym partnerem handlowym, dlatego jest tak wielu oddelegowanych
tam pracowników. Istnieje wiele aspektów, (jak chociażby potrącanie podatków
za granicą), na które należy zwrócić szczególną uwagę. Oferujemy naszą pomoc
zarówno w zakresie konsultacji, jak i faktycznego wypełniania wniosków czy
wystawiania dokumentów. Ponadto towarzyszymy naszym klientom                    
 w kontaktach z urzędami skarbowymi.
      Nasi doradcy chętnie doradzają klientom również w kwestiach prawa pracy.
Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym podania, umowy czy
chociażby wypowiedzenia. 

     Fenitax to to przede wszystkim zespół wykwalifikowanych doradców
podatkowych, którzy w pełni angażują się w każdą podjętą przez siebie
sprawę. Należymy do czołówki firm zajmujących się rozliczaniem podatku        
 z  zagranicy i dumnie reprezentujemy naszych klientów przed urzędami
skarbowymi wielu europejskich państw. Nasze działania w dużej mierze
koncentrują się na Niemczech i na pracownikach tam oddelegowanych.
Kompleksowo zajmujemy się problemami pracodawców, dbając przy tym        
 o ich własny interes. Wyróżnia nas wspaniała znajomość niemieckiego prawa
podatkowego, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostrzec wszelkie luki prawne
oraz wyjaśnić ewentualne kwestie sporne.
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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE:

Jednorazowa rejestracja firmy w urzędzie skarbowym 800 PLN 

Jednorazowa rejestracja podatkowa spółki w niemieckim urzędzie
skarbowym 1000 PLN 

Jednorazowa rejestracja pracownika w niemieckim urzędzie skarbowym 50 PLN 

Naliczanie i administracja wynagrodzeniami pracowników delegowanych        
w przypadku pracownika delegowanego bez składek ubezpieczeniowych
na terenie Niemiec

150 PLN 

Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w Niemczech 90 90 PLN 

Wykonanie miesięcznego rozliczenia firmy odnośnie podatku od
wynagrodzeń i wysłanie do niemieckiego urzędu w formie elektronicznej 400 PLN 

Wysyłanie i wystawienie dokumentu rozliczenia rocznego
Lohnsteurbescheinigung do niemieckiego urzędu skarbowego od
pracownika

250 PLN 

Zgłoszenie firmy do sokabau 350 PLN 

Zgłoszenie pracownika do sokabau i prowadzenie raportów
miesięcznych odnośnie ekwiwalentu urlopowego 150 PLN 

Wystąpienie o klasę podatkową dla pracownika 150 PLN 

Wniosek o betriebsnummer 400 PLN 

Rejestracja firmy do stowarzyszenia branżowego 500 PLN 

Raport miesięczny do sokabau

Zgłoszenie pracownika delegowanego do zollamt

120 PLN/msc 

120 PLN

Zgłoszenie pracownika delegowanego do urzędu celnego
(zollamt)

*podane ceny są cenami brutto

120 PLN

 (od pracownika)

 (od pracownika)

 (od pracownika)
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