Самостоятелна заетост в Германия

Информация относно разпоредбите за самостоятелна стопанска дейност по занятие
Вие възнамерявате да регистрирате самостоятелна стопанска дейност по занятие. Моля преди това прочетете внимателно
следната информация.

Регистрация на самостоятелна стопанска дейност по занятие
Регистриралите самостоятелна стопанска дейност по занятие (Gewerbe) са самостоятелни предприемачи и трябва според
§14 на Реда за самостоятелната стопанска дейност (GewO) своевременно да уведомят съответните служби (Gewerbeamt).
Таксата за регистрация напр. в Хамбург е 25 евро. За регистрацията на самостоятелна стопанска дейност по занятие и за
Вашата самостоятелна заетост биват уведомени данъчните служби, Търговската камара или Камарата на занаятчиите, съответното професионално сдружение, Службата за безопастност на труда и Службата за чужденци.

Много важно:
■ Чрез регистрацията на самостоятелна стопанска дейност
по занятие не получавате разрешително за работа и не получавате трудов договор.
■ За определени видове дейност (напр. охрана, посредничество при застраховки или занаятчийски дейности) е необходимо допълнително разрешение/допускане от съответните служби; Освен това е възможно да са Ви необходими и
други разрешителни (напр. по Закона за строителното право).
■ При занаятчийските професии е необходимо заедно с регистрацията в Службата за регистриране на самостоятелна
стопанска дейност по занятие (Gewerbeamt) да бъде уведомена и Камарата на занаятчиите. При някои професии дори
е необходимо разрешение от Камарата на занаятчиите.

■ Службата за регистриране на самостоятелна стопанска
дейност по занятие и Консултативният център за мобилни
европейски работници и служители с удоволствие ще ви
информират, дали за дейността, която възнамерявате да
извършвате, са необходими допълнителни разрешителни.
■ Който не регистрира самостоятелната дейност, регистрира
я неправилно, непълно или несвоевременно подлежи на
парична глоба (§ 146, абзац 2, номер 2 GewO). Който регистрира самостоятелна дейност по занятие, без да е действително самонаето лице (т.н. псевдосамостоятелна заетост)
подлежи на санкции.

Решаващо за това, дали една дейност е самостоятелна или несамостоятелна е действителното упражняване на дейността.
За да предотвратите проблеми, проверете дали евентуално не е налице псевдосамостоятелна дейност. Опорни точки за
самостоятелна, съответно псевдосамостоятелна дейност са:

Самостоятелна дейност

Псевдосамостоятелна дейност (= Наето лице)

Вие решавате, дали ще приемете дадена поръчка

Включване в предприятието на работодателя – работите
според неговите инструкции

Вие решавате, дали чрез друг ще изпълните
поръчката или Вие лично
Едновременно приемате поръчки от няколко възложителя

Трябва Вие лично да извършвате работата
Работите само за един работодател

Псевдосамостоятелно заети лица се считат за наети лица и псевдовъзложителят / работодателят се задължава да заплати за работника
вноските по социално осигуряване (здравно и пенсионно осигуряване, осигуряване грижа и осигуровка срещу безработица).
Дали дейността е самостоятелна или псевдосамостоятелна се констатира от Пенсионната каса (Телефон 0800 1000 4800, E-Mail info@
deutsche-rentenversicherung.de). Съответният формуляр можете да получите в регионалните информационни центрове на Пенсионната
каса. Там ще Ви помогнат и при попълването на формуляра.

Други важни указания
1. Здравнo осигуряване

Като самонаето лице сте задължени сами да заплащате
здравните си осигуровки в Германия. Здравна осигуровка
можете да направите в държавните здравноосигурителни
каси или в частна здравноосигурителна каса.
Важно: Европейската здравна карта не Ви е достатъчна,
ако постоянно живеете на територията на Германия и работите тук като наето или самонаето лице.

2. Пенсионно осигуряване

Много самостоятелно заети лица (напр. занаятчии) са задължени по закон да се осигуряват пенсионно. Всички останали самостоятелно заети лица могат да бъдат приети в
Пенсионната каса след подаване на съответната молба.

3. Държавна осигуровка срещу злополука
(Професионални сдружения)

За определени дейности самостоятелно заетите лица са
задължени по закон да се осигуряват срещу злополука
(например в сферата на здравеопазването). За всички
останали дейности можете доброволно да се осигурявате
срещу злополука или професионално заболяване. Адресите на съответните учреждения можете да намерите на
нашата интернет страница.

Информация относно данъчното право
Данъчен номер

Който регистрира самостоятелна дейност по занятие се нуждае от данъчен номер. Данъчен номер се издава от данъчната служба. Затова трябва да заявите пред данъчната служба, че упражнявате самостоятелна дейност по занятие. За
целта се попълва специален формуляр, който се получава
от данъчната служба. Регистрацията на самостоятелна дейност по занятие сама по себе си не е достатъчна. Данъчната
служба изпраща „Въпросник за данъчна регистрация“, който
трябва да бъде попълнен и изпратен на данъчната служба.
Данъчната служба проверява данните преди да бъде издаден данъчен номер.
Данъчен номер няма да бъде издаден, ако в действителност
са налице условия показващи несамостоятелна заетост. Данъчната служба проверява особено внимателно дали е налице помещение за извършване на дейността (напр. офис,
работилница) и дали разполагате със собствени работни
средства.
За да бъде извършена тази проверка данъчната служба може
да изиска допълнителни документи и информация относно:
1. Други доходи през календарната година респективно обяснение как се финансира издръжката
2. Подробна информация относно упражняваната дейност с
данни за:
■ Работно време
■ Начин на работа
■ Организация на работата
■ Разяснение, как търсите възложители
■ Брой и адреси на възложители
■ Копия от писменни договорки / договори с
Вашите възложители
■ Подробности относно възнаграждението
(на поръчка или на час)
■ Подробности относно изплащането на сметките
(на поръчка или на месец, седмица, ден)
За всеки вид дейност е необходимо съответното описание
на дейността. Ако след проверката е установено от данъчната служба, че действително не е налице упражняването
на самостоятелна дейност, бива информирана Службата за
регистрация на самостоятелна дейност, която предприема
съответните мерки (глоба, при нужда отрегистриране на дейността)

Важно:

Ако сте несигурни или имате съмнения, дали дадена дейност
е действително самостоятелна по занятие, се препоръчва

преди да регистрирате дейността да се обърнете към отговорната за Вас данъчна служба.

Сметки

Като самостоятелно заето лице сте задължени да издавате
сметки на Вашите възложители / клиенти. На всички сметки
трябва да са видни следните данни:
1. Данъчният номер, който Ви е издала данъчната служба.
Този номер получавате по пощата след като сте изпратили
на данъчната служба формуляра „Въпросник за данъчна
регистрация“. Затова е важно при известяването относно
Вашата дейност да дадете правилен адрес, на който си
получавате пощата.
2. Име и адрес на Вашата фирма, както и тези на клиента.
3. Дата на издаване на сметката и номер на сметката
4. Точно описание на извършената дейност (вид и обем на
услугата или количество и вид на доставената стока) и данъчната ставка.

Видове данък и данъчна декларация

Като предприемач обикновенно тряба да плащате следните
данъци:
■ Данък общ доход
■ Данък добавена стойност
■ Данък занятие
Затова е необходимо в текущата година при нужда да се подава и месечна справка декларация на данъчната служба, а
също и да се извършва евентуално предварително заплащане. След изтичане на годината сте задължени да подадете
данъчна декларация.

Съхранение на документите

Важно за Вашата сигурност е да записвате цялата информация свързана с поръчките и да съхранявате всички документи 10 години. Особено със следните данни трябва да разполагате 10 години:
■ Получни и издадени сметки във връзка с регистрираната
дейност
■ Имена и адреси на възложителите, данни за връзка и имена на лицето за контакт
■ Информация за извършената работа, място на извършване на дейността и работни часове
■ Споразумения между Вас и възложителя относно възнаграждението, предплащане, извършена дейност

При въпроси се обърнете към нас. Ние с удоволствие ще Ви информираме безплатно.
Arbeit und Leben DGB / VHS Hamburg e.V.
Beratungsstelle „Arbeitnehmerfreizügigkeit”

magdalena.morgenroth@hamburg.arbeitundleben.de
Тел. 040 28401678

Besenbinderhof 59, 20097 Hamburg

jerzy.bohdanowicz@hamburg.arbeitundleben.de
Тел. 040 28401683

ofﬁce@hamburg.arbeitundleben.de
www.hamburg.arbeitundleben.de
desislava.koeva@hamburg.arbeitundleben.de
Тел. 040 28401676

Ние Ви информираме безплатно на немски, полски, български, румънски,
испански и английски език. Предлагаме и семинари на тези езици за лица,
желаещи да регистрират самостоятелна дейност по занятие и желаещи да
се информират относно правата и задълженията на самостоятелно заетите лица.

Този проект се финансира от Европейски социален фонд (ЕСФ) и от Свободен и ханзейски град Хамбург

Примерен формуляр за регистриране на самостоятелна дейност по занятие
За информирането на данъчната служба е необходимо да се попълни специален формуляр. За целта моля да обърнете
внимание на информацията на страница 2.
Име на приемащата община

Свободен и ханзейски град
Хамбург

GewA 1

Номер в общината (седалище)

IGN

Регистрация на самостоятелната дейност по занятие

Моля попълнете четливо пълните данни.
Зачертайте вярното.

според § 14 GewO или § 55 c GewO

При сдружения (напр. Събирателни дружества) за всеки управляващ партньор, трябва да се попълни отделен формуляр. За юридически лица в графа 3 до
9 и поле № 30 и 31 се посочват законен представител (при местни AД тази информация се пропуска). Данните за други законови представители при тези
точки могат да бъдат попълнени при нужда на допълнителни листове.
Име и юридическа форма според нанасянето в търговския регистър, регистъра
2 Място и номер на вписване в регистъра
на сдруженията (при нужда: при GbR данни за съдружника)

Данни за лицето, регистриращо самостоятелна
дейност

1

Данни за лицето

3

Фамилно име

5

Рождено име (ако има промяна в името)

8

Гражданство

9

4
6

немски:

7

Дата на раждане

Място и страна на раждане

Пол
мъжки

женски

друго:

Адрес (улица, номер, пощ. код.,населено място):

Телефон

Улица №:
Пощ. код, населено място

Факс

По желание: e-mail / интернет страница

Данни за фирмата (самостоя- 10
телната заетост)

11

4a

Име

Брой на управляващите партньори (сдружения от физически лица)
Брой на законните представители (само за юридически лица)

Упълномощен представител / мениджър (само за местни дружества, дъщерни и зависими клонове)
Фамилно име

Име

Адрес (улица, номер, пощ. код, населено място)

12

13

14
15

Фирма (самостоятелна заетост)

Телефон

Улица №:
Пощ. код, населено място

По желание: e-mail / интернет страница

Седалище на фирмата/ самостоятелната заетост (в случай, че в
графа 12 е вписан втори филиал)
Улица №:

Телефон

Пощ. код, населено място

По желание: e-mail / интернет страница

Предишна регистрирана фирма / дейност
Улица №:

Телефон

Пощ. код, населено място

По желание: e-mail / интернет страница

Факс

Факс

Регистрирана дейност – при необходимост използвайте допълнителен лист (моля опишете подробно: Например производство на мебели, електрически инсталации и търговия с
електрически части, търговия на едро с храни; При повече дейности, подчертайте основната дейност) [Забележка: В електронния формуляр подчертаването е технически невъзможно. Затова молим да подчертаете основната дейност след като разпечатате документа или да напишете ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ с големи букви.]

17

16

Дейността (за момента) допълнителна дейност ли е?

18

Вид на регистрираната самостоятелна заетост

19

Брой на заетите лица при започване на дейността (без собственика)

Регистраията бива
разрешена за

Да

20

Генерално представителство

21

За поставяне на автомати

23

24

Не

Дата на започване на регистрираната дейност

Индустрия

Занаят

Търговия

Друго

На пълен работен ден

По часово

Няма

Независим клон

Зависим клон

22

Ново откриване/
Приемане

Причина

26

Факс

Амбулантна търговия

Ново откриване

Възобновяване на дейност след преместване в друг окръг

Промяна на юридическата форма

Основаване след преобразуване на юридическата форма
(апример сливане, разделяне)

Приемане на нов съдружник

Наследство / закупуване / наемане

Име на по-ранни собственици или предишно фирмено име

Ако лицето регистриращо самостоятелна дейност по занятие се нуждае от разрешение за упражняване на дейността, нанасяне в
списъка на занаятчиите или е чужденец:

28

Имате ли разрешение?

Да

Не

При да, дата на издаване и служба, издала разрешителното

29

Само за занаятчииски дейности
Имате ли карта от Kамарата на занаятчиите?

Да

Не

При да, дата на издаване и име на камарата

30

Имате ли разрешително за пребиваване в страната?

Да

Не

При да, дата на издаване и служба, издала разрешителното

31

Вписани ли са в разрешителното за пребиваване
в страната допълнителни задължения или ограничения

Да

Не

При да, вписване на задилженията и/или ограниченията

Забележка: Тази регистрация не дава право за започване на дейност, ако е необходимо, да притежавате разрешение за извършване на дейността или вписване в регистъра на занаятчиите. Нарушенията се наказват с парични санкции, парични глоби или лишаване от свобода. Тази регистрация не е разрещение за самостоятелни дейности в съответствие със закона
на планиране и строителство.

32

33
(Дата)

(Подпис)

Musterformular ausschließlich zur Gewerbeanmeldung.

Name der entgegennehmenden Gemeinde

Gemeindekennzahl Betriebsstätte (Sitz)

Freie und Hansestadt Hamburg

IGN

Gewerbe-Anmeldung nach § 14 GewO oder § 55 c GewO
Angaben zum Betriebsinhaber
1

GewA 1

Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie die zutreffenden Kästchen ankreuzen

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.

2

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name
mit Rechtsform (ggf. bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)

Ort und Nr. des Registereintrages

Angaben zur Person
3

Name

4

5

Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen)

4a

Vornamen

Geschlecht
männl.

8
9

Staatsangehörigkeit(en)

6

7

Geburtsdatum

deutsch

weibl.

Geburtsort und -land

andere:

Anschrift der Wohnung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)
Telefon-Nr.

Telefax-Nr.

freiwillig: e-mail/web

Angaben zum Betrieb
10
11

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, Vornamen

Anschriften (Straße, Haus-Nr., Plz, Ort)

12

Betriebsstätte
Telefon-Nr.

13

Telefax-Nr.

Hauptniederlassung (falls Betriebsstätte lediglich Zweigstelle ist)
Telefon-Nr.

14

freiwillig: e-mail/web

Telefax-Nr.

freiwillig: e-mail/web

Telefax-Nr.

freiwillig: e-mail/web

Frühere Betriebsstätte
Telefon-Nr.

15

Angemeldete Tätigkeit – ggf. ein Beiblatt verwenden (genau angeben: z. B. Herstellung von Möbeln, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel, Großhandel mit Lebensmitteln usw.;
bei mehreren Tätigkeiten bitte Schwerpunkt unterstreichen)

16

Wird die Tätigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben?
Ja

18
19

Art des angemeldeten Betriebes

Datum des Beginns der angemeldeten Tätigkeit

Industrie

Handwerk

Zahl der bei Geschäftsaufnahme tätigen Personen (ohne Inhaber)

Die Anmeldung
wird erstattet
für

20
21
22
23

eine Hauptniederlassung

Handel

Vollzeit
eine Zweigniederlassung

Sonstiges
Teilzeit

Keine

eine unselbständige Zweigstelle

ein Automatenaufstellungsgewerbe
ein Reisegewerbe

24

Grund

26

17

Nein

Neuerrichtung /
Übernahme

Neugründung

Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk

Wechsel der Rechtsform

Gründung nach Umwandlungsgesetz (z.B. Verschmelzung, Spaltung)

Gesellschaftereintritt

Erbfolge/Kauf/Pacht

Name des früheren Gewerbetreibenden oder früherer Firmenname

Falls der Betriebsinhaber für die angemeldete Tätigkeit eine Erlaubnis benötigt, in die Handwerksrolle einzutragen oder Ausländer ist:

28

Liegt eine Erlaubnis vor?

Ja

Nein

Wenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:

29

Nur für Handwerksbetriebe

Ja

Nein

Wenn Ja, Ausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer:

Liegt eine Aufenthaltsgenehmigung vor?

Ja

Nein

Wenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:

Enthält die Aufenthaltsgenehmigung
eine Auflage oder Beschränkung?

Ja

Nein

Wenn Ja, sie enthält folgende Auflagen bzw. Beschränkungen:

Liegt eine Handwerkskarte vor?

30
31

Hinweis: Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle
notwendig ist. Zuwiderhandlungen können mit Geldbuße oder Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Diese Anzeige ist keine Genehmigung
zur Errichtung einer Betriebsstätte entsprechend dem Planungs- und Baurecht.

32

33
(Datum)

(Unterschrift)

