Co to jest gewerbe?
Gewerbe w języku niemieckim oznacza działalność gospodarczą prowadzoną przez jedną
osobę, gdzie właściciel firmy jest jednocześnie jej pracownikiem. Świadczenie usług odbywa się
zatem na zasadzie samozatrudnienia. Właściciel gewerbe nie może świadczyć usług, tylko jednemu
podmiotowi gospodarczemu, ponieważ wykazuje takim działaniem tzw. samozatrudnienie pozorne,
które jest karalne. Dlaczego? Niestety także w Niemczech spotkamy się z propozycją naszego
pracodawcy, u którego pracujemy na umowie o pracę, by założyć własną firmę. Ma to na celu
zdjęcie obowiązku płacenia podatków i ubezpieczenia z dotychczasowego pracodawcy.

Kiedy mamy do czynienia z tzw. pozornym
samozatrudnieniem na gewerbe?
By nie zostać posądzonym przez niemiecki urząd skarbowy o działalność pozorowaną tzw.
Scheinselbständigkeit, powinniśmy móc udowodnić, że:
➢

żaden podmiot odgórnie nie nakazuje nam pracy w wyznaczonym czasie, wymiarze oraz
miejscu, to my sami decydujemy o wyborze Klienta i zadaniach, jakie dla niego wykonujemy,

➢

pozyskujemy nowych klientów i podejmujemy w tym kierunku działania marketingowe,

➢

posiadamy lokal, adres, pod którym funkcjonuje nasza firma,

➢

posiadamy stosowne narzędzia do pracy, ubiór roboczy, samochód etc. a nie korzystamy w
sposób stały i ciągły z narzędzi udostępnionych nam przez jednego zleceniodawcę,

➢

wcześniej nie byliśmy pracownikiem firmy na rzecz, której obecnie świadczymy usługi, a firma
ta nie jest jedynym kontrahentem gewerbe

Ustalenie przez niemiecki urząd skarbowy, że właściciel gewerbe i zleceniodawca na rzecz,
którego świadczy on usługi omijają prawo jest bardzo proste a konsekwencje ponosi tak właściciel
gewerbe jak i jego teoretyczny zleceniodawca, a de facto pracodawca:
➢

kary finansowe za nieodprowadzanie składek do kasy chorych wraz z obowiązkiem ich
uregulowania wstecz wraz z odsetkami

➢

„pracodawca” otrzymuje karę za brak wynagrodzenia minimalnego,

➢

kary finansowe za nieodprowadzenie podatku od wynagrodzenia

Kto może założyć Gewerbe?
Jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech może zatrudnić każda osoba - tak
obywatel Niemiec, jak każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Założenie działalności nie
jest szczególnie trudne, jednakże w przypadku słabej znajomości języka niemieckiego i
nieumiejętności poruszania się po niemieckich przepisach i urzędach zadanie to może okazać się
trudnym. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy fachowców, którzy zajmą się wszystkimi
niezbędnymi formalnościami np. konsultanci carebiuro.de Nasz zespół oferuje kompleksową
obsługę nowopowstających firm w Niemczech i zapewnia im pełną obsługę od momentu
zameldowania i rejestracji, poprzez pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej, założenie konta
bankowego aż po prowadzenie księgowości i rozliczanie podatków oraz opiekę nad
korespondencją firmową wraz z tłumaczeniami do niemieckich urzędów.

Gewerbe - jakie dokumenty potrzebne do założenia
firmy w Niemczech?
Czy zakładasz firmę samodzielnie, czy zlecasz jej założenie kancelarii doradczej powinieneś
przygotować się na skompletowanie pewnych dokumentów, niezbędnych dla rejestracji firmy:
➢

dwustronna kopia dowodu osobistego lub paszportu

➢

pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej,

Tyle jeśli robimy to przez Carebiuro.de. Jeśli nie to jeszcze:
➢

Koncesja, zezwolenie lub udokumentowane uprawnienia do wykonywania konkretnego
zawodu;

➢

umowa najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności;

➢

potwierdzenie zameldowania w Niemczech (Carebiuro to zalatwia)

Obowiązki w trakcie prowadzenia gewerbe
Jeżeli zbadaliśmy rynek branży, w której mamy zamiar działać w Niemczech, znamy
konkurencję i jej oferty a może nawet mamy już wstępne zlecenia, to konsekwentnie musimy też
realizować obowiązki wobec niemieckiego systemu, związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Do najważniejszych obowiązków należą:
➢

prowadzenie księgowości - rozliczania kosztów i przychodów z niemieckim urzędem
skarbowym i regulowanie należnych podatków - z prowadzenia legalnej działalności i
systematycznego rozliczania podatków posiadamy rozliczne korzyści m.in. możliwość
rozliczenia wysokiej kwoty od podatku, możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem,
możliwość zwrotu podatku

➢

płacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - nieograniczony dostęp do niemieckiej
służby zdrowia dla właściciela gewerbe oraz w przypadku państwowego ubezpieczenia
dostęp do leczenia naszych bliskich

Wszystkich chętnych do założenia własnej działalności gewerbe, którzy potrzebują wsparcia
merytorycznego i wyręczenia w obowiązkach związanych z założeniem firmy w Niemczech
zapraszamy serdecznie do konsultacji i kontaktu z zespołem Carebiuro,de. Nasz zespół z
przyjemnością pomoże we wszystkich formalnościach, związanych z założeniem i prowadzeniem
gewerbe w Niemczech.
W ramach naszej oferty zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z rejestracją
Twojej firmy w Niemczech, obsługą biurową i księgową oraz ubezpieczeniem Ciebie i członków
Twojej rodziny w razie choroby czy konieczności leczenia szpitalnego. Stała opłata ryczałtowa
gwarantuje Ci w Carebiuro.de pełną obsługę firmy bez konieczności znajomości języka
niemieckiego oraz podstaw przepisów prawa niemieckiego. Z czasem oferta może ulec
modyfikacji zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Gdzie szukać wsparcia na czas prowadzenia Gewerbe
w Niemczech?
Wszystkich chętnych do założenia własnej działalności Gewerbe, którzy potrzebują fachowej
pomocy doradczej i merytorycznej w zakresie administracyjno-księgowym zapraszamy serdecznie
do konsultacji i kontaktu z zespołem Carebiuro.de. Nasz zespół z przyjemnością pomoże we
wszystkich formalnościach, związanych z założeniem i prowadzeniem Gewerbe w Niemczech.
Nasza oferta:
➢ użyczenie adresu zameldowania dla osób nieposiadających adresu lub nieplanujących
osiedlania się w Niemczech - konieczny do założenia działalności
➢ skompletowanie dokumentów, wypełnienie wniosku oraz rejestracja firmy
➢ pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej
➢ rejestracja w branżowej izbie rzemieślniczej lub handlowej – na żądanie
➢ pomoc w wyborze ubezpieczenia zdrowotnego i załatwienie formalności związanych z
nabyciem polisy ubezpieczenia zdrowotnego prywatnego lub państwowego
➢ pełny zakres usług księgowych, wypełnianie i składanie rocznych zeznań podatkowych
➢ optymalizacja księgowa mająca na celu maksymalizację kwoty zwrotu podatku
➢ doradztwo finansowo-podatkowe
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą kancelarii Carebiuro.de – nasi doradcy są do
Twojej dyspozycji.

Podatek dochodowy w Niemczech Einkommenssteuer
Obowiązek regulowania podatku dochodowego w Niemczech regulują przepisy ustawy
podatkowej to jest Ordynacji podatkowej, która określa podstawy opodatkowania, zasady jak mają
być pobierane i egzekwowane podatki w Niemczech. Ustawa ta też reguluje postępowanie w
sprawach karno-skarbowych związanych z uchylaniem się od płacenia podatków. Niemiecka
ustawa o podatku dochodowym wyróżnia 2 rodzaje podatku dochodowego: ograniczony i
nieograniczony. Osoby zatrudnione do 183 dni w roku podlegają obowiązkowi podatkowemu tzw.
ograniczonemu. Zatrudnienie powyżej 183 dni w roku oraz prowadzenie działalności gospodarczej
nakłada na nas tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Kto ma obowiązek rozliczania się z podatku
dochodowego w Niemczech?
Co do zasady, podatnik nie ma obowiązku rozliczenia, chyba że spełnia co najmniej jedno z
poniższych kryteriów:
Zgodnie z ustawą podatkową obowiązek regulowania zaliczek na podatek dochodowy i/lub
składania rocznego zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej) ciąży na osobach, które:
▪

prowadzą działalność gospodarczą

▪

uzyskują dochody z więcej niż 1 źródła zarobkowania

▪

jeżeli nastąpił rozwód lub jedno z małżonków zmarło w danym roku podatkowym

▪

wysokość dochodu przekroczyła kwotę wolną od podatku a podatek nie został
odprowadzony do urzędu skarbowego

▪

uzyskaliśmy dochody wyższe niż 410 € nawet jeżeli był to zasiłek rodzinny czy zasiłek dla
bezrobotnych

▪

emeryci i renciści

Osoby, które nie posiadają obowiązku rozliczenia nie muszą składać deklaracji podatkowej,
jednak urząd skarbowy (Finanzamt) może wezwać do rozliczenia osobę nie mającą ustawowego
obowiązku rozliczeniowego. Wtedy rozliczenie jest obligatoryjne.

Kary za opóźnienie w rozliczeniu podatku
dochodowego – nieterminowe złożenie deklaracji
Zgodnie z przepisami ustawy podatkowej (§ 152 Abs. 2 AO) każda osoba, która nie złożyła
w terminie deklaracji podatkowej podlega karze finansowej. Kara ta wynosi minimum 25 € za
każdy miesiąc opóźnienia. Dodatkowo jesteśmy zobligowani do uregulowania naliczonych odsetek
ustawowych.

Jak rozliczyć podatek dochodowy? Dokumenty
niezbędne do rozliczenia
W celu prawidłowego rozliczenia podatku do deklaracji podatkowej należy dołączyć:
✓ deklarację podatkową
✓ kopię dowodu osobistego
✓ kopię dokumentu z nadaniem Steuernummer czyli numeru identyfikacji podatkowej w
Niemczech
✓ dokumenty, które chcemy odliczyć – faktury, rachunki, paragony związane z kosztami jakie
ponieśliśmy w ciągu roku podatkowego, a które miały wpływ na wysokość podatku
dochodowego

Co wpływa na wysokość podatku dochodowego – jakie
odliczenia?
Prowadząc własną firmę w Niemczech na pewno ponosimy koszty jej działalności. Większość z
nich możemy od liczyć jako koszty osiągnięcia przychodu, które będą miały wpływ na wysokość
kwoty zwrotu podatku. Należą do nich:
•

koszty wynajmu lokalu

•

koszty zakupu sprzętów, narzędzi, odzieży roboczej

•

koszty księgowości

•

koszty dojazdu do pracy

•

koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego

•

zasiłki, ulgi

•

wykształcenie dzieci
Całą procedurę można przyśpieszyć, czyli skorzystać z pomocy doradcy,

np. firmy servicevat.de. Ona pobierze opłaty:
•

100 € za rejestrację firmy do VAT,

•

100 € za rozliczanie VAT (opłata miesięczna).

Warto z takiej pomocy skorzystać.
Chcesz szybko zarejestrować VAT? Nie masz zamiaru męczyć się z rozliczeniami
samodzielnie? Koniecznie poproś doradcę o pomoc. On zrobi wszystko, byś miał VAT płacony
zgodnie z niemieckimi przepisami, abyś nie popełnił błędów.

Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech
Eurokv.pl dba o klientów i oferuje im ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech
- tanio! Są to różnorodne ubezpieczenia dla Niemców i Polaków, są to ubezpieczenia gewerbe
oraz ubezpieczenia zdrowotne dla Polaków pracujących na etacie, czyli na podstawie umowy o
pracę. Obywatele polscy podejmujący zatrudnienie w Niemczech mogą liczyć na niedrogie
ubezpieczenie. To dla nich najlepsze rozwiązanie.
Ubezpieczenie zdrowotne w 2009 roku stało się w Niemczech obowiązkowe.
Oferowane są ustawowe i państwowe ubezpieczenia. Te ostatnie przeważnie mają małe gewerbe.
Eurokv.pl pomaga opiekunkom osób starszych, gewerbe transportowym oraz budowlanym.
Ubezpiecza cieśli, murarzy, montażystów rusztowań, czyli grupy, których nikt inny ubezpieczać nie
chce, obawiając się dużego ryzyka. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich posiada Eurokv.pl i to
od wielu lat. Eurokv.pl zapewnia ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - tanio!
Zalety polisy zdrowotnej są oczywiste. Brak polisy oznacza konieczność płacenia za leczenie
prywatne, a to już mogą być potężne koszty. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich to oferty firmy
Eurokv.pl. AOK Niemcy to dobre ubezpieczenie, ale kosztuje ok. 350 € miesięcznie. To jest dość
drogie rozwiązanie dla wybranych, a nie dla każdego chętnego. Ubezpieczenie zdrowotne na
Gewerbe w Niemczech - tanio! to bardzo kusząca sprawa.

Niemiecka polisa nie jest droga
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - tanio! Takie usługi oferujemy
chętnie i pomagamy każdemu. Polisy dla Polaków są tanie. Przykładowe ceny wyglądają
następująco: firmy z sektora usług budowlanych, poza grupą ryzyka za jeden miesiąc posiadania
ubezpieczenia są zobowiązani do zapłacenia 75 € miesięcznie (72 € przeznacza się na
ubezpieczenie zdrowotne, OC wyliczone jest na 1,5 €, a ubezpieczenie wypadkowe opiewa na 1,5
€), a za trzy miesiące płacą 65 € miesięcznie. Podsumowując: gewerbe płaci od 30 do 95 €
miesięcznie – ostateczny koszt polisy zawsze wyliczy doradca pod kątem danego klienta.

Dlaczego wybór Eurokv.pl jest oczywisty?
Eurokv.pl to firma troskliwa, solidna i doświadczona. Od lat istnieje na rynku ubezpieczeń i
ma bardzo dobre recenzje. Udziela pomocy online lub w biurach na terenie całych Niemiec. Pomoc
Eurokv.pl to ogromne wsparcie dla każdego Polaka – informacje udzielone są w języku polskim, a
pomoc udzielana jest regularnie każdemu. Doradcy firmy Eurokv.pl pomagają każdemu solidnie i
dbają o bezpieczeństwo pracowników oraz przedsiębiorców z Polski. Działanie na rzecz klientów to
ich obowiązek oraz misja tej doskonałej firmy. Tanie ubezpieczenia w Niemczech są zapewniane
przez Eurokv.pl od lat, a oferty tej firmy są znacznie tańsze od produktów ubezpieczeniowych
innych firm w tym kraju. Ubezpieczenie zdrowotne za granicą to obowiązek, a nie dobrowolny
wybór, dlatego warto kupić dobrą i niedrogą polisę. Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w
Niemczech - tanio! można spokojnie kupić.

Polskie biuro w Leverkusen

Rejestracja i prowadzenie gewerbe w Niemczech z www.carebiuro.de
Z Carebiuro.de w łatwy sposób założysz gewerbe w Niemczech.
Niezależnie czy Twoje Polskie biuro jest w Leverkusen czy gdzie indziej
- Wszystkie sprawy do rejestracji odbywają się poprzez email czy WhatsApp czyli
przyjazd do biura nie jest wymagany
- Rejestracja trwa w większości 24h
Rejestracja firmy jest możliwa również jeśli nie posiadasz adresu dla firmy w Niemczech,
ponieważ www.carebiuro.de rejestruje Gewerbe w Niemczech bez zameldowania poprzez
Polskie biuro w Leverkusen. Specjalizujemy się w zakładaniu gewerbe w Niemczech dla:
•

Gewerbe dla budowlanki, działalność dla budowlanki.
Zakres działania to rejestracja Gewerbe, w przypadku potrzeby rejestracja w
Handwerkskammer, Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer oraz
Freistellung.
- Rejestracja w większości 24h
- wszystko poprzez email
- koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 50 €
•

Gewerbe opiekunek, działalność dla opiekunki w Niemczech
Zakres działania to rejestracja Gewerbe
- Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer
- Rejestracja w większości 24h
- wszystko poprzez email
- koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 35 €
•

Gewerbe dla transportu działalność dla Transportu do 3,5T
Zakres działania to rejestracja Gewerbe
- Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer
- Rejestracja w większości 24h
- Wszystko poprzez email
- Koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 35 €
•

dla E-commerce, czyli handlu internetowego (np. Amazon, Ebay
Zakres działania to:
- złożenie wniosku o przyznanie USt Nr. Czyli nr. VAT
- prowadzenie miesięcznych rozliczeń VAT
- zarejestrowanie w centrali rejestracji opakowań

- Wszystko poprzez email
- Koszt rejestracji 100 € dalszy koszt to 100 €

NOWOŚĆ: z dniem 10.07.2019 w EuGH (Europejskim sadzie) zapadł wyrok (Az. C649/17), że sprzedawcy Amazon musza być telefonicznie osiągalni i odpowiadać na
zapytania klientów.
Poprzez Carebiuro oraz w polaczeniu z Servicevat.de można taki service
Załatwić.
•

dla przemysłu jak spawacze, elektrycy
Zakres działania to rejestracja Gewerbe, w przypadku potrzeby rejestracja w
Handwerkskammer, Rejestracja w urz. Skarbowym by uzyskać Steuernummer oraz
Freistellung.
- Rejestracja w większości 24h
- wszystko poprzez email
- koszt rejestracji 50 € dalszy koszt to 50 €
•

inne branże w zależności od twoich potrzeb

Nasze "Polskie biuro w Leverkusen" obsługuje wiele polskich firm w Niemczech, a ceny są
niskie i przystępne dla każdego.
Rejestracja firmy kosztuje 50 €. Prowadzenie gewerbe w Niemczech to koszt od 35 € przy
obsłudze gewerbe dla opiekunki przez 50 € dla innych branż do 100 € w opcji bardzo
rozbudowanej. Koszt ten obejmuje obsługę korespondencji urzędowej, rozliczenia podatkowe,
stronę internetową twojej niemieckiej gewerbe, ale również w opcji rozbudowanej niemiecki numer
telefonu działający w całej Europie.
Zakładając gewerbe w Leverkusen w Niemczech potrzebujesz jedynie polskiego dowodu
osobistego z adresem zameldowania w Polsce. Dalszy proces rejestracji Gewerbe w
Niemczech przedstawi Ci nasz doradca, który wszystko wyjaśni w prosty i przystępny sposób w
języku polskim.

Dokumenty potrzebne do rejestracji Gewerbe
•

dwustronna kopia dowodu osobistego lub paszportu,

•

pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej – dostarczy Carebiuro.de,

•

umowa z biurem świadcząca usługę i opiekę – dostarczy Carebiuro

•

adres, pod którym firma będzie zarejestrowana – dostarczy Carebiuro

•

Dla Gewerbe z branży Auto handel dodatkowo:

•

zaświadczenie o niekaralności (Polizeiliches Führungszeugnis) – zależne od branży,

Rejestracja spółek
• Spółka z o.o., czyli spółka GmbH
-minimalny kapitał w banku 12.500 €
-Kapitał spółki – min. 25.000 € (odpowiedzialność)
-Koszt rejestracji, notariusza – ok 1000 €

• Spółka z o.o. UG Unternehmergesellschaft (Haftungsbeschränkt)
-Minimalny kapitał – 1 €
-Koszt rejestracji -od 500 €

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech z www.eurokv.pl
Rejestrując firmę w Niemczech lub pracując tam koniecznie musisz mieć ubezpieczenie
zdrowotne, ponieważ w Niemczech jest ono obowiązkowe. Za brak ubezpieczenia grożą wysokie
kary, a koszty leczenia musisz pokryć sam i mogą to być bardzo wysokie kwoty. Ubezpieczenie
zdrowotne z www.eurokv.pl spełnia wszystkie wymogi prawne. Polskie biuro w Leverkusen
zapewni Ci wszystko.
Polskie biuro z ubezpieczeniami zapewni Ci takie taryfy:
•
•
•
•
•
•

ubezpieczenie dla budowlanki w dwóch opcjach
✓ za 65 € na miesiąc przy umowie miesięcznej (na krótki okres)
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)
ubezpieczenie dla opieki w dwóch opcjach
✓ za 30 € na miesiąc przy umowie do 93 dni (na krótki okres)
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)
osób pracujących i prowadzących firmę w Niemczech w dwóch opcjach
✓ za 65 € na miesiąc przy umowie miesięcznej (na krótki okres)
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)
dla pracowników sezonowych w dwóch opcjach
✓ za 30 € na miesiąc przy umowie do 93 dni (na krótki okres)
✓ za 55 € na miesiąc przy umowie rocznej (na dłuższy wyjazd)
dla uczniów i studentów:
✓ od 27 € na miesiąc
Ubezpieczenia Aut w Niemczech
Na stronie www.eurokv.pl jest wystawiony przelicznik odpowiadający na pytanie, ile kosztuje
ubezpieczenie auta w Niemczech. Ubezpieczenia samochodu zależne są od ubezpieczalni.

UWAGA: Każda taryfa roczna ubezpieczenia zdrowotnego :
1. Umożliwia do 6 tygodni ubezpieczenia w Polsce na przykład podczas powrotu do kraju na
urlop lub święta
2. Możliwość rezygnacji z umowy w razie konieczności po 3 miesiącach jej trwania.
3. Niższa cena ubezpieczenia rocznego niż przy umowie miesięcznej
4. Ciągłość trwania umowy, w razie wypadku z przedłużającym się czasem leczenia

Nasze taryfy to tak naprawdę trzy ubezpieczenia w jednej cenie, czyli:
•
•
•

Ubezpieczenie zdrowotne – chroniące Cię w razie choroby lub wypadku
OC, czyli ochrona cywilna – chroniące Cię przed szkodami wyrządzonymi osobą trzecim
Ubezpieczenie wypadkowe – zapewniające Ci odszkodowanie w razie inwalidztwa oraz w
przypadku twojej śmierci pieniądze dla twojej rodziny

Ubezpieczenie zdrowotne z eurokv.pl obejmuje między innymi:
Ubezpieczenie zdrowotne:
• Wizyty u lekarza
• Pobyt i leczenie w szpitalu
• Konieczne leki i środki opatrunkowe
• Leczenie stomatologiczne w razie bólu w tym wypełnienia
Ubezpieczenie OC:
• Pokrycie kosztów szkody wyrządzonej osobie trzeciej
Ubezpieczenie wypadkowe:
• Odszkodowanie w przypadku inwalidztwa
• Wypłatę środków w przypadku zgonu ubezpieczonego

Rejestracja i rozliczenia VAT z www.servicevat.de
Z nami w prosty sposób zarejestrujesz się jako płatnik VAT w takich krajach jak Niemcy,
Wielka Brytania, Polska. Niezależnie od tego czy jesteś polską firmą, która chce rozliczać VAT w
Niemczech, czy na przykład sprzedajesz przez Amazon i musisz się rozliczyć w Wielkiej Brytanii z
polskim biurem rachunkowym w Leverkusen każde rozliczenie VAT będzie łatwe i szybkie.
Nasz Polski Księgowy w Leverkusen zapewnia niskie ceny:
•
•

Rejestracja od VAT w Niemczech za 100 €
Rozliczenia VAT w Niemczech 100 € miesięcznie

Krótki czas >>> 2 MIESIĄCE bez KOSZTÓW <<< dla zaczynających na Amazon & Ebay
Księgowość w Leverkusen obejmuje między innymi:
•
•
•
•

Rejestracje do VAT w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce
Rozliczanie VAT w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Polsce
Rejestracje w Systemie o opakowaniach
Załatwienie zaświadczenia §22f

Bescheinigung über Erfassung als Steuerpflichtiger (§22f)
•
•
•

Dla osób sprzedających na Ebay możliwość podania adresu naszego biura
Załatwienie Gewerbe
Service telefoniczny dla klientów Amazon & Ebay

Specjalizujemy się w rejestracji i rozliczeniach VAT dla e-commerce, czyli Amazon, Ebay.
•
•

Obsługujemy sprzedawców z Chin, którzy obowiązkowo muszą rozliczać się na terenie
UE (np. Niemcy)
Zajmiemy się również księgowaniem polskich sprzedawców na terenie Niemiec i Wielkiej
Brytanii.

Usługi naszego polskiego biura księgowego w Niemczech obejmują:
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie i przekazanie odpowiednich formularzy i wniosków
tłumaczenie dokumentów istotnych dla rejestracji i rozliczeń VAT
doradztwo w zakresie lokalnych stawek podatku VAT i podlegających opłacie kwot VAT
porady doradcy podatkowego w celu omówienia obowiązków związanych z podatkiem VAT
w UE (jeśli to konieczne)
doradztwo w zakresie gwarancji bankowych i reprezentacji podatkowej (w razie potrzeby)
porady dotyczące informacji, które należy przekazać organom podatkowym,
poradę w sprawie daty rejestracji VAT
osoby kontaktowe dla lokalnych organów podatkowych, o ile numer identyfikacyjny VAT nie
został przydzielony

W razie konieczności rezygnacji z VAT w danym kraju zapewniamy też pomoc w
wyrejestrowaniu płatnika VAT.

UWAGA: Service VAT czyli rejestracja VAT jest załatwiana tylko w pakiecie serwisowym.
To znaczy, że obejmuje również miesięczne rozliczenia VAT. Nie prowadzimy tylko
rejestracji do VAT.

