Zalety biletu VBB-Firmenticket
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firmenticket@vbb.de

Pokazujesz, jak bardzo dbasz o swoich
pracowników.

Pracownicy poczują
jeszcze większe
przywiązanie do Twojej firmy.

Twoi pracownicy będą
bardziej zadowoleni z
pracy. W firmie zapanuje przyjazna atmosfera.

W siedzibie firmy nie
będzie już potrzeba
tylu miejsc parkingowych. Obecne
koszty utrzymania miejsc postojowych będzie
można obniżyć.

Spadnie ryzyko wypadku w drodze do
pracy.

Lokalni przewoźnicy są do Twojej dyspozycji w celu zawarcia
umowy. Punkty kontaktowe zamieszczono pod adresem
vbb.de/firmenticket.

VBB-Firmenticket to
korzystne rozwiązanie
dla przyszłych i obecnych pracowników,
zwiększające
konkurencyjność Twojej firmy.

Aktywnie przyczynisz
się do redukcji czynników obciążających
środowisko i do jego
ochrony.
Twoja firma zyskuje
wizerunek miejsca
pracy przyjaznego
rodzinie (ponieważ
bilet uprawnia do
przejazdów większą
liczbę osób).

Informacje cenowe w ramach
VBB-Firmenticket
•
•
•
•

•
•

Bilety VBB-Firmenticket są ważne całą dobę. Przez 365 dni w
roku. Na nieograniczoną liczbę przejazdów.
VBB-Firmenticket można nabyć tak jak VBB-Umweltkarte na
różne strefy obowiązywania.
Bilety sprzedawane są w formie abonamentu z możliwością
dokonywania miesięcznych lub rocznych płatności.
Bilet w ramach udogodnień dla rodzin umożliwia
podróżowanie z maksymalnie czterema osobami, przy czym
tylko jedna z nich może mieć powyżej 14. lat (od
poniedziałku do piątku od godziny 20:00, w soboty i niedziele, 24. i 31. grudnia oraz w inne dni ustawowo wolne od
pracy przez całą dobę), oraz z wózkiem, bagażem i psem.
Bilety VBB-Firmenticket są okresowymi biletami imiennymi w
formie karty VBB-fahrCard, ważnymi na okaziciela.
Korzystanie z innych ofert związanych z transportem z kartą
VBB-fahrCard.

Warto wiedzieć
NOWOŚĆ
Już od
5 biletów

Jeżeli masz już podpisaną umowę nabycia VBB-Firmenticket,
Twój przewoźnik zgłosi się do Ciebie bezpośrednio, by
poinformować Cię o zmianach.
Jeśli pracodawca zdecyduje się na dofinansowanie kosztów
przejazdów swoich pracowników autobusem i metrem (Bus &
Bahn), koszty te będzie mógł w całości odliczyć od podatku.
Od 1. stycznia 2019 roku, zgodnie z § 3 ustęp 15 niemieckiej
ustawy o podatku dochodowym, świadczenia pracodawcy na
rzecz kosztów przejazdów dla pracowników obejmujących publiczne podmiejskie środki transportu nie ulegają opodatkowaniu bez względu na kwotę. Kwota dofinansowania nanoszona jest na pasku wynagrodzeniowym/płacowym*.

VBB-Firmenticket
Masz firmę?
Skorzystaj z naszej nowej oferty!
Informacje cenowe na rok 2019

* Powyższe objaśnienia nie zastępują indywidualnej porady świadczon
ej przez
doradcę finansowego lub niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt).

W celu zawarcia umów z pracownikami przewoźnicy oferują
firmom pakiet wsparcia. To Ty decydujesz, czy skorzystasz z
ich pomocy i powierzysz realizację całej procedury zawarcia
umowy dotyczącej VBB-Firmenticket z Twoimi pracownikami
przewoźnikowi. Opłata za taką usługę wynosi standardowo
12 euro rocznie za każdego pracownika, może być jednak
wliczona w koszty działalności firmy. Zwróć się w tej sprawie
naj-lepiej bezpośrednio do przewoźnika, z którym zawierasz
umowę.
Dzięki rozkładowi jazdy VBB i aplikacji mobilnej VBB-App „Bus
& Bahn“ Twoi pracownicy uzyskają bieżące informacje o
rozkładach jazdy, ofertach przejazdów i komunikacji miejskiej
na terenie kraju związkowego Berlin i Brandenburgia.

VP565119

Dodatkowe informacje dotyczące
VBB-Firmenticket

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe wszystkich
przewoźników VBB znajdziesz pod adresem:
vbb.de/firmenticket.
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Town

Cena biletu okresowego (12/12) VBBUmweltkarte w
abonamencie

Cena końcowa
VBB-Firmenticket

100,50

Świadczenia pracodawcy
na przejazdy Bus & Bahn
+ rabat ÖPNV

81,00

w ramach świadczenia zakupionych zostanie przynajmniej 5 biletów dla zainteresowanych nimi pracowników, pracodawca będzie dofinansowywał świadczenie
kwotą w wysokości min. 10 euro miesięcznie,
umowa zostanie zawarta na okres przynajmniej dwunastu miesięcy.
Zawarcie umowy dotyczącej VBB-Firmenticket jest
możliwe u każdego lokalnego przewoźnika świadczącego usługi w ramach VBB.

VBB-Umweltkarte
w abonamencie

Cena biletu
miesięcznego VBBUmweltkarte

Każdy pracodawca bez względu na wielkość firmy i rodzaj
świadczonych usług może zawrzeć umowę na nabycie VBBFirmenticket z myślą o swoich współpracownikach, jeżeli:

1 LKR
(rural
zone)

Jak to działa?

Możesz dopasować wysokość dofinansowania do własnych
potrzeb z zachowaniem minimalnej kwoty dofinansowania, a
nawet przejąć cały koszt biletów swoich pracowników.

Brandenburg
a.d. H., Cottbus,
Frankfurt (O)
AB

01.01.2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach pracodawcy na rzecz korzystania z transportu publicznego. Nowe przepisy przewidują zwolnienie z podatku świadczeń
rzeczowych w nieograniczonym zakresie. Aby znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie podatkowe dla Twojej firmy i pracowników, zalecamy skontaktowanie się z doradcą podatkowym lub z
niemieckim Urzędem Skarbowym (Finanzamt).

Twoja firma zapewnia dofinansowanie wynoszące przynajmniej 10 euro miesięcznie na pracownika. Dodatkowo komunikacja miejska udziela tzw. rabatu ÖPNV (lokalny publiczny
transport pasażerów) w wysokości 4 euro miesięcznie na pracownika. Jeżeli Twoja firma zapewni dofinansowanie
wynoszące przynajmniej 15 euro miesięcznie, rabat ÖPNV zostanie podwojony i wyniesie 8 euro. W porównaniu z biletem
okresowym VBB-Umweltkarte w abonamencie Twoi pracownicy oszczędzają niezależnie od strefy obowiązywania rocznie
168 euro lub 276 euro za bilet na okaziciela.

Kilka kroków do VBB-Firmenticket

Bilety VBB-Firmentickets z zapewnionym dofinansowaniem pracodawcy, abonament z comiesięcznym
obciążeniem rachunku (12/12)

Potsdam
AB

Twoja firma zyskuje wizerunek miejsca pracy przyjaznego rodzinie (ponieważ bilet uprawnia do przejazdów
większą liczbę osób).

Pracownicy Twojej firmy otrzymają VBB-Firmenticket na bardzo korzystnych warunkach, które wynikają z tańszej oferty
połączeń przewoźnika oraz z dofinansowania ze strony pracodawcy.

Berlin
ABC

Twoi współpracownicy mogą korzystać z biletu w bardzo atrakcyjnej cenie podczas codziennych dojazdów do
pracy, wyjść służbowych oraz w czasie wolnym.

Przykładowe ceny

Berlin
AB

VBB-Firmenticket to korzystne rozwiązanie dla
przyszłych i obecnych pracowników, zwiększające
konkurencyjność Twojej firmy.

Opłacalne dla wszystkich

Przykład biletu
okresowego z
comiesięcznym
obciążeniem
rachunku  / EUR

Dzięki VBB-Firmenticket (Bilet VBB dla firm)
Twoi współpracownicy mogą korzystać z
podwójnie atrakcyjnej oferty przejazdów.

Oszczędzasz rocznie
168 euro
LKR – Landkreis > powiat
krf. Stadt (kreisfreie Stadt) > miasto na prawach powiatu
OmS Typ I > Miejscowości z transportem miejskim typ I
ÖPNV > dosł. rabat na lokalny publiczny transport pasażerów

Oszczędzasz rocznie
276 euro

1
2

Liczba pracowników
korzystających z usługi

≥5

Zdefiniowana została kwota dofinansowania ze strony pracodawcy

Dysponujesz wszystkimi informacjami o VBB-Firmenticket i w dziedzinie kwestii
podatkowych.

4

3

Wybrany został lokalny przewoźnik, z
którym zawarta zostanie umowa.

Zawarcie umowy dotyczącej
VBB-Firmenticket
cket

Firmenti

