Jak dobrze zarobić na 1-osobowej firmie w Niemczech !

Spopularyzowana w Niemczech jednoosobowa firma cieszy się dużą i niesłabnącą
popularnością wśród osób z Polski, które zarobkują w Niemczech. Z jednej strony pozwala
niemieckim firmom (w domyśle pracodawcom) zredukować koszty zatrudnienia, gdyż angażując
podwykonawcę odpadają koszty związane z ubezpieczeniem pracownika. W tym zakresie
niemieccy odbiorcy usług świetnie sobie radzą i tak kalkulują koszty pracy (de facto koszty
zaangażowania podwykonawcy), że dzięki sprawdzonemu systemowi dobrze na tym interesie
wychodzą. Czy tak samo dobrze finansowo idzie jednoosobowym firmom ?
Ogólnie ci, którzy zdecydowali się na otwarcie w Niemczech jednoosobowej firmy są
zadowoleni, gdyż wychodzą na swoje. Naszym zdaniem warto jednak byłoby zoptymalizować
zyski osiągane z 1-osobowej firmy, gdyż wiele osób z Polski działających w Niemczech nie
wykorzystuje wszystkich dobrodziejstw, jakie niesie za sobą własna działalność gospodarcza w
Niemczech. Za podstawę weźmy najnowszą publikację Federalnego Urzędu Statystycznego,
który podliczył, ile w Niemczech płaci się średnio za 1 godzinę pracy firmy.
O ile za godzinę pracy pracownika płaci się 29,20 Euro, o czym pisaliśmy we wcześniejszym
artykule, to średnia stawka płacona za godzinową usługę firmy wynosi 33,10 Euro więcej. Jest
to więc o 3,90 Euro więcej. Ta informacja powinna dać Państwu powód do przemyśleń.
Naszym zdaniem osoby z Polski otwierające w Niemczech działalność gospodarczą godzą się
na zbyt niskie stawki wynagrodzenia. Sprzedają swoje usługi (np. budowlane) za stawki niższe
niż aktualne stawki rynkowe. Przecież skoro roboczogodzina usługi firmy jest w Niemczech
droższa o prawie 4 Euro od roboczej godziny Leihfirmy, to wyraźny znak, że niemiecki rynek
przewiduje wyższe stawki dla osób prowadzących własne firmy. W porównaniu do Leihfirmy, na
którą spada obowiązek ubezpieczenia społecznego wypożyczanych pracowników,
przedsiębiorca prowadzący 1-osobową firmę może być przecież nie dość, że cenowo bardzo
konkurencyjny, to jeszcze może wynegocjować atrakcyjną stawkę za swoją usługę.
Różnice te są jeszcze bardziej widoczne w przemyśle. Godzina pracy niemieckiej firmy jest
większa o 47% niż średnia całej Unii Europejskiej. Dlaczego zatem przedsiębiorca mający w
Niemczech 1-osobową firmę ma sprzedawać swoje usługi za niskie kwoty ? Osoba posiadająca
jednoosobową firmę w Niemczech musi dostać za każdą swoją przepracowaną godzinę stawkę
wyższą, niż gdyby pracowała na podstawie stosunku pracy. I tej zasady warto się trzymać, gdyż
weryfikuje to rynek i ceny usług firm. Przecież odbiorcy naszych usług (niemiecka firma, dla
której pracujemy) mieliby dużo większe koszty po swojej stronie, gdyby musieli nas zatrudniać.
Najlepiej obrazuje to następujący przykład :
W roku 2010 każde 100 Euro zapłacone pracownikowi przez pracodawcę za wykonanie pracy
wiązało się z dodatkowym wydatkiem pracodawcy w wysokości 28 Euro na koszty pracy.
Powyższe informacje powinny pomóc Państwu w odpowiednim skalkulowaniu swojej usługi,
aby wynegocjować dla siebie jak najwyższą stawkę za roboczogodzinę waszej jednoosobowej
firmy.
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Źródło : Dane Federalnego Urzędu Statystycznego oraz źródło własne.
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