
Obsługa eksportu

Berlińska kancelaria adwokacka KOZLOWSKI oferuje polskim eksporterom pełną i 
profesjonalną obsługę ich działalności w Niemczech. Oferujemy doradztwo prawne i 
podatkowe, jak i reprezentację w postępowaniach procesowych. Nasze doświadczenie 
umożliwia uniknięcie i rozwiązanie częstych problemów polskich firm w Niemczech.
 
Najczęstsze usługi jakimi zainteresowani są eksporterzy to:

• sporządzenie kontraktu eksportowego
• analiza umów o współpracy i przedstawicielstwie zagranicznym
• windykacja wierzytelności 
• umowy transportu i składu towarów
• zabezpieczenie wierzytelności
• sporządzenie ogólnych warunków umów
• certyfikaty i dopuszczenie towarów do obrotu w Niemczech
• obowiązki informacyjne dotyczące produktów
• prawo upadłościowe

Kontrakt eksportowy
Umowy dotyczące obrotu międzynarodowego są regulowane przez inne przepisy niż umowy 
krajowe. Zastosowanie znajdują między innymi przepisy o międzynarodowej sprzedaży 
towarów (CISG), o właściwości prawa dla danej umowy, czy o właściwości sądu w 
przypadku problemów z wykonaniem umowy. Komplikacje w relacjach handlowych są 
często bardziej kosztowne i mniej przewidywalne dla stron. Nasze doświadczenie pokazuje, 
że polskie firmy są często gorzej chronione prawnie niż ich niemieccy kontrahenci. 
Kancelaria KOZLOWSKI oferuje obsługę umów eksportowych, aby zabezpieczyć interesy 
polskiego kontrahenta.

Przedstawicielstwo zagraniczne
Eksporterzy posiadający przedstawicielstwo w Niemczech napotykają na problemy związane 
z rozliczeniem kosztów i podziałem prowizji od zawartych kontraktów. Często dochodzi na 
tym tle do konfliktów i sporów prawnych, którym można zaradzić odpowiednio formułując 
zawierane umowy. Nasza kancelaria oferuje również pomoc przy otwieraniu i prowadzeniu 
własnych przedstawicielstw i spółek w Niemczech.

Windykacja wierzytelności 
Kancelaria adwokacka KOZLOWSKI specjalizuje się w windykacji wierzytelności od 
nierzetelnych kontrahentów. Niemieccy dłużnicy otrzymując wezwanie do zapłaty od 
adwokata traktują wierzytelność poważnie i są bardziej skłonni do zapłaty długu. Nasze 
usługi są korzystniejsze niż polskich firm windykacyjnych: cały koszt windykacji ponosi 
dłużnik, a postępowanie nie wymaga pośredników. Oferowane warunki finansowe i 
skuteczność działania sprawiają, że windykacja przez naszą kancelarię adwokacką jest 
najlepszym rozwiązaniem dla eksportera.

Umowy transportowe 
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Eksporterzy w trakcie realizacji kontraktu często napotykają problemy podczas transportu 
towarów. Zabezpieczenie towaru, jego ubezpieczenie i roszczenia w stosunku do spedytora 
lub firmy transportowej często negatywnie wpływają na relacje handlowe z odbiorcami 
towaru eksportowego. Wykonanie umowy sprzedaży towaru za granicę wiąże się z 
dodatkowymi ryzykami, które można minimalizować.

Ogólne warunki umów 
Niemieckie firmy posługują się ogólnymi warunkami umów (Allgemeine 
Geschäftsbedingungen- AGB), które są niekorzystne dla ich partnerów handlowych. 
Powszechność stosowania AGB w Niemczech sprawia, że tylko poprzez stworzenie własnych 
ogólnych warunków umów można chronić się przed niekorzystnymi rozwiązaniami. 
Posiadając własne ogólne warunki umów polskie firmy mogą uczestniczyć w obrocie z 
kontrahentami niemieckimi na równych warunkach. Kancelaria adwokacka KOZLOWSKI 
oferuje korzystne cenowo ogólne warunki umów dla eksporterów z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych branż.

Zabezpieczenie wierzytelności
W ogólnych warunkach umów zawieramy typowe w Niemczech postanowienia 
zabezpieczające interesy sprzedawcy, aż do momentu zapłaty za towar. Obsługujemy również 
ubezpieczenia kontraktów eksportowych.

Obowiązki informacyjne
Dla naszych Klientów przygotowujemy specyfikacje i materiały informacyjne umożliwiające 
sprzedaż towarów bezpośrednio niemieckim konsumentom z zabezpieczeniem interesów 
producenta/sprzedawcy. Umożliwia to oszczędność kosztów pośrednictwa i dostęp 
bezpośrednio do detalicznego rynku zbytu. Niektóre, a szczególnie niebezpieczne towary, 
wymagają szczególnych pozwoleń czy certyfikatów dla dopuszczenia do sprzedaży. 

Stała współpraca
Przy stałej współpracy i większej ilości zleceń gotowi jesteśmy dostosować naszą ofertę do 
potrzeb Klienta. Oferujemy nasze usługi dla firm na terenie całych Niemiec, jak również w 
Polsce w siedzibie Klienta przy współpracy z naszymi polskimi partnerami.

Kontakt
Anwaltskanzlei KOZLOWSKI
Linienstr. 130
10115 Berlin
Tel.: 0049 176 271 716 78
Tel.: 0049 30 280 40776
Fax: 0049 30 280 94345
E-Mail: mail@ra-kozlowski.com
www.ra-kozlowski.com
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