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Jak założyć firmę w Berlinie? Jak działać w 

Niemczech? W jakiej formie to uczynić? 

W Unii Europejskiej ludzie mogą swobodnie przemieszczać się i osiedlać  

w wybranym kraju, tam podejmować pracę oraz zakładać działalność gospodarczą. Jest to 

podstawowa unijna swoboda. Polskie firmy doskonale sobie radzą z takimi działaniami. 

Niemieckie przepisy są podobne do regulacji prawnych w Polsce. Należy przeprowadzić 

rejestrację firmy, dostać numer identyfikacji podatkowej, stworzyć rachunek w banku oraz 

prowadzić księgowość i opłacać podatki. Przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji  

w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej. Nie muszą rejestrować się w takim urzędzie np. 

lekarze, adwokaci, artyści, doradcy podatkowi, osoby mające gospodarstwo rolne lub leśne. Takie 

zgłoszenie ma charakter płatny, uiszcza się 20 €, a decyzja jest wydawana po trzech dniach, nie 

wcześniej. Gdy dana firma zostanie zarejestrowana to dane zostają automatycznie przesłane do: 

➢ Urzędu Skarbowego 

➢ Urzędu Statystycznego 

➢ Izby Rzemieślniczej 

➢ Izby Przemysłowo-Handlowej.  

 



 

  
O sprawie dowiaduje się także sąd, który ma w swojej gestii rejestry handlowe. Działalność 

czasami wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji oraz zezwoleń. Nieodzowne jest uznanie 

kwalifikacji, które są weryfikowane na podstawie świadectw z Polski – na przykład dyplomu 

mistrzowskiego. Pozwolenie na pracę nazywane jest kartą rzemieślniczą. Poza tym rzemieślnik 

powinien zapisać się do niemieckiej izby rzemieślniczej. Kogo dotyczą takie obowiązki? 

Hydraulików, stolarzy, malarzy, tapicerów, spawaczy i wykonawców wielu innych zawodów. 

Czasami niezbędne jest zdanie egzaminów w Niemczech.  W handlu potrzebne bywają pewne 

kwalifikacje na przykład do sprzedawania leków czy mleka i produktów mlecznych. W gastronomii 

oraz hotelarstwie stosowane są koncesje. Ochrona wymaga zezwoleń z Izby Przemysłowo-

Handlowej. Świadectwo o byciu niekaranym także jest wymagane. Przewóz ludzi autobusami i 

taksówkami są także objęte koncesją. W Berlinie można takie pozwolenie dostać w Krajowym 

Urzędzie ds. Obywatelskich oraz Porządkowych. Zezwoleniami obłożone są pośrednictwo w 

branżach nieruchomości, pośrednictwa inwestycyjnego, działalność developerska, oferowanie 

pożyczek i zajmowanie się lombardami oraz transport drogowy.  

Jakie są formy działalności gospodarczej? 

Działalność gospodarcza przybiera różne formy. Są to na przykład: 

• Przedstawicielstwo firmy, wymagające zameldowania w Urzędzie ds. Obywatelskich. 

Trzeba też założyć rachunek bankowy. Przedstawicielstwo może reprezentować firmę w 

Polsce, a nazwa też musi być zbieżna z nazwą firmy macierzystej. Taką osobę obowiązuje 

polskie prawo. Prowadzenie firmy tego rodzaju jest tanie. 

• Oddział firmy to doskonała forma przedstawicielstwa, jest to samodzielna jednostka, która 

ma osobowość prawną, zarząd oraz księgowość. Konieczne jest zapisanie się w rejestrze 

handlowym.  

 



 

  
• Własna działalność gospodarcza jest to działanie prowadzone pod imieniem oraz 

nazwiskiem danej osoby. Odpowiada się całym majątkiem za długi. Nie trzeba mieć 

żadnego kapitału, aby otworzyć taką działalność. Taka działalność nie ma prawa w 

Niemczech do zatrudniania osób trzecich, czyli pracowników. Można prowadzić taką 

działalność ze wspólnikami, wtedy też odpowiedzialność za zobowiązania jest rozłożona na 

wszystkich wspólników.  

• Spółki kapitałowe to zaawansowana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to 

działalność na większą skalę, godna zaufania, uważana jest za wyższą ligę biznesową. 

Spółka może być jednoosobowa lub mieć wspólników.  

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi być wpisana do rejestru handlowego, 

wymaga także spisania kontraktu notarialnego. Spółkę taką rejestruje się w kilka dni. Za 

zobowiązania odpowiada się majątkiem spółki, lecz nie własnym. Wpis do rejestru 

handlowego zawiera nazwę firmy, siedzibę, przedmiot aktywności, informację o wysokości 

kapitału, datę podpisania umowy spółki, nazwiska członków zarządu oraz prokurenta. Wpis 

można uzyskać po kilku dniach, gdy dokumentacja jest dobrze przygotowana. Najniższy 

kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 25 000 € i można go wnieść w formie pieniądza lub 

rzeczy. Członkowie zarządu mają prawo do mieszkania za granicą. Spółka mająca 

działania techniczne ma prawo zatrudnić kierownika technicznego, który musi być osobą z 

dyplomem mistrza w danym zawodzie. Do założenia spółki UG potrzebny jest kapitał 

zakładowy wynoszący 1 €. Później może zostać przekształcona w spółkę z o.o. Spółka UG 

musi dokonać takiego przekształcenia, ale aby stało się ono faktem konieczny jest kapitał 

zakładowy wynoszący ¼ rocznego zysku. Forma prawna UG jest podobna do spółki z o.o.  

 



 

  
• Spółka Akcyjna to dobra forma działania dla dużych firm, które mogą działać na większą 

skalę. Może mieć wielu wspólników. Najniższy możliwy kapitał zakładowy dla takiej firmy to 

50 tysięcy €. Jest to prestiżowe działanie, obwarowane wymogami prawnymi. Należy 

powołać zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd oraz radę nadzorczą.  

 

Kto pomoże założyć firmę? 

Doradców na niemieckim rynku jest wielu. Carebiuro.de pomaga klientom, dba o ich 

interesy:  

• za 50 €, rejestruje małą firmę  

• za 35 € co miesiąc dba o sprawy takiej firmy, doradza jej i rozlicza podatki oraz 

wszelkie rachunki.  

Na pewno dzięki Carebiuro.de gewerbe będzie o wiele łatwiej rozpocząć działanie 

gospodarcze na niemieckim rynku.  

 



 

  

VAT i jego rozliczanie 

Warto  w iedz ieć  jak ie  obowiązk i  ma poda tn ik ,  k tó ry  nabywa  i  odsprzeda je  

towar  w jednym z  k ra jów Un i i  Europe jsk ie j ,  a  towar  pozos ta je  w t ym k ra ju .  Czy  

poda tn ik  zobowiązany  jes t  do  re jes t rac j i  w  tym państw ie  i  wys tawien ia  fak tu ry  

z  m ie jscowym podatk iem VAT? Przedstawiamy regu lac je  obowiązu jące  w  

różnych  k ra jach  UE.  Przepisy  europejsk ie  -dyrek tywa  VAT kon ieczn ie  na leży  

poznać .  Obowiązek  re jest rac j i  do VAT w Niemczech ma część  f i rm.  

Rejes t rac ja  podatkowa t o  ważne  zagadn ien ie .  E-commerce VAT w 

Niemczech j es t  kon iecznośc ią ,  a  sp rzedaż  na  Amazon  czy  eBay  b i je  reko rdy  

popu la rnośc i .  Księgowość  sprzedaży na  Amazon to zadan ie  d la  spec ja l is tów 

ds .  podatków.  Rejes trac ja  VAT sprzedaży na  Amazon to  częs te  zadan ie .  

Amazon i  eBay VAT  w Niemczech to  sp rawa popu la rna ,  w ie le  f i rm sp rzeda je  

towary  z  pomocą  t ych  se rw isów.  Zmiany w sprzedaży na  Amazon i  eBay w 

Niemczech są  wprowadzane co  pew ien  czas .   

Przepisy są różnorodne  

W kra jach  Un i i  Europe jsk ie j  obow iązu ją  zasady czasam i  inne  n iż  w 

N iemczech .  S tosowana jes t  p rocedu ra  odwro tnego obc iążen ia  p rzy  dos tawach  

k ra jowych  rea l izowanych  p rzez  f i rmę,  k tó ra  ma s ie dz ibę  w  innym państw ie .  

Taka  moż l iwość  u ję ta  zos ta ła  w ar t .  194  dyrek tywy VAT 2008/9 /WE.   

 



 

  
Państwa cz łonkowsk ie  mogą  uwzg lędn iać  taką  regu lac ję  w  swo im 

po rządku  p rawnym,  zgodn ie  z  k tó rą  podatek  zap łac i  nabywca towarów od  

zag ran icznego poda tn ika  n ie  ma jącego  s iedz iby  w tym państw ie .  Obowiązek  

poda tkowy p rzenoszony jes t  ze  sp rzedawcy na  nabywcę,  zgodn ie  z  zasadą  

odwro tnego obc iążen ia .  

Każdy  z  k ra jów cz łonkowsk ich  UE samodz ie ln ie  us ta la  wa runk i  s tosowan ia  

t ych  p rzep isów un i jnego  p rawa,  co  może komp l ikować  funkc j onowan ie  

zag ran icznych  f i rm.  Każda  zag ran iczna  f i rma  mus i  sp rawdz ić  czy  dane 

państwo s tosu je  zap isy  a r t .  194  dy rek tywy VAT,  ok reś l ić  i ch  zak res  i  

po rozmawiać  z  m iędzyna rodowym do radcą  ds .  poda tku  VAT.  Jes t  to  czynność  

kon ieczna .  Każda t ransakc ja  wymaga  sp o rządzen ia  szczegó łowe j  ana l i zy .  A  

o to  p rzeg ląd  p rawa k ra jów UE:  

•  Po lska  skorzys ta ła  z  regu lac j i  p rawne j  w a r t .  194  dy rek tywy VAT.  

S tosowne uregu lowan ie  zos ta ło  zap isane  w a r t .  17  us t .  1  pk t  5  us tawy o  

poda tku  od  towarów i  us ług .  

Nabywca towarów p łac i  poda tk i ,  jeś l i  spe łn ione  są  pewne warunk i :  

•  sprzedawcą jes t  poda tn ik ,  k tó ry  n ie  s tworzy ł  w Po lsce  s iedz iby  an i  n ie  

ma s ta łego  m ie jsca  p rowadzen ia  dz ia ła lnośc i  

•  sprzedawca n ie  za re jes t rowa ł  s ię  w Po lsce  do  VAT  

•  nabywcą  jes t  po lsk i  poda tn ik  VAT lub  osoba p rawna  za re jes t rowana do  

VAT-UE 

•  dostawa towarów n ie  jes t  rea l izowana  w fo rm ie  sp rzedaży  wysy łkowe j  na  

te ren ie  k ra ju .  

 

 



 

  
Ubezpieczenie na życie w Niemczech to konieczność, a nie 

kaprys czy inna fanaberia 

Ubezpieczenia na życie w Niemczech są produktem bardzo popularnym. Niemcy mają 

wysoką świadomość dotyczącą bezpieczeństwa i zapewniają je sobie na wszelkie sposoby. Polacy 

w Niemczech także pamiętają o kupnie takich polis. Wiedzą, że ubezpieczenie zdrowotne w 

Niemczech jest obowiązkowe. Ubezpieczenie zdrowotne 2018 jest produktem tanim, dobrej 

jakości i potrzebnym klientom zatrudnionym i zameldowanym w Niemczech. Klienci monitorują 

także ubezpieczenie dobrowolne. Do polisy zdrowotnej dokupują OC, czyli ubezpieczenie, które 

pokryje koszty mimowolnych uszkodzeń cudzych przedmiotów, cudzego samochodu, cennego 

wazonu czy innej rzeczy. Odszkodowanie płaci ubezpieczyciel, a nie osoba, która do takiej szkody 

niechcący się przyczyniła i uszczupliła tym samym stan posiadania danego człowieka.  Polaków w 

Niemczech jest coraz więcej, ponieważ postrzegają ten kraj jako szansę na ułożenie sobie życia w 

godny sposób oraz uzyskania dobrych zarobków. Niejedna osoba marzy o dobrej pracy, której w 

Polsce znaleźć nie może. W Niemczech jest to o wiele łatwiejsze. Aby jednak żyli w pełni 

bezpiecznie koniecznie muszą zadbać o polisę ubezpieczeniową na długie lata. Jakość w dobrej 

cenie jest znacząca. Klienci zawsze zwracają baczną uwagę na jakość oraz dobrą cenę danego 

produktu ubezpieczeniowego.  

Eurokv.pl pomaga Polakom i Niemcom 

Eurokv.pl pomaga każdemu – Polakom, Niemcom oraz innym nacjom. Polisy oferuje 

niedrogie, obsługę zapewnia doskonałą. Polacy mogą liczyć na wszelkie informacje w języku 

polskim. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich to produkty typowe dla tej firmy. Ubezpieczenia 

gewerbe to sztandarowy produkt dla każdego klienta. Eurokv.pl oferuje polisy w doskonałych 

cenach, dlatego warto zwrócić się właśnie do tego towarzystwa ubezpieczeniowego.  

 



 

  
Ubezpieczenia dają: 

• Bezpieczeństwo; 

• Dostęp do leczenia; 

• Ochronę prawną; 

• Pomoc w trudnych sprawach; 

• Porady doradców ubezpieczeniowych; 

• Dostęp do szerokiego wachlarza usług zdrowotnych.  

 

Niedrogie polisy wszelkiego rodzaju posiada Eurokv.pl. Nie trzeba nabywać AOK Niemcy, 

które kosztuje ok. 350 € miesięcznie. My ubezpieczamy studenta od 27€, a opiekunkę osób 

starszych za 30 € miesięcznie, czyli 1 € dziennie. Ceny naszych polis nie przekraczają 100 €. Inne 

firmy ubezpieczeniowe są od nas znacznie droższe. Zapraszamy do kontaktu, dbamy o klientów 

oraz ich pełne bezpieczeństwo. Nasi doradcy są do dyspozycji przez wiele godzin dziennie.  

 

 



 

  
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 € 
 

http://www.carebiuro.de/
http://www.carebiuro.de/


 

  
NOWOŚĆ:  z dniem 10.07.2019 w EuGH (Europejskim sadzie) zapadł wyrok (Az. C-

649/17), 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 

 

http://www.eurokv.pl/
http://www.eurokv.pl/
http://www.eurokv.pl/


 

  
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.  

 

http://www.servicevat.de/


 

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. 

 


