
 

 



 

  

Co to jest Gewerba i jak ją założyć w Carebiuro  

Co to jest Gewerba i jak ją założyć w Carebiuro – takie pytanie zadaje sobie wiele osób. 

Niejedna osoba chce działać samodzielnie i zarabiać dobre pieniądze w Niemczech, a ma takie 

możliwości. Co to jest Gewerba i jak ją założyć w Carebiuro – to prosta forma działania 

gospodarczego, która jest najczęściej wybierana przez Polaków w tym kraju. Można dzięki niej 

nieźle zarabiać oraz dobrze żyć na terenie Niemiec. Opiekunki seniorów, budowlańcy, 

transportowcy czy sprzątacze masowo zakładają działalność gospodarczą, aby być niezależnym 

od żadnego pracodawcy. Samodzielność to wielka zaleta. Koszty zameldowania gewerbe nie są 

wysokie. Do rejestrowania firmy potrzebne są dowód osobisty oraz zameldowanie firmy na terenie 

Niemiec. Wymagania są niewielkie, koszty także, a perspektywy są doskonałe. Niemcy to duży kraj 

– mieszka w nim 80 milionów osób, a rynek usług jest bardzo szeroki. Demografia jest coraz 

gorsza, brakuje rąk do pracy. Wszystko to sprawia, że nie brakuje pracy, lecz rąk do pracy i 

owszem brakuje.  

Carebiuro.de wspomaga firmy 

Carebiuro.de zostało założone, aby pomagać Polakom na terenie Niemiec. Dzięki tej firmie 

można zyskać pomoc w: 

• Rejestracji firmy za 50 €; 

• Prowadzeniu gewerbe za 35, 50 czy 100 € miesięcznie, zależnie od wachlarza 

świadczonych usług – między innymi prowadzenie biura, rozliczeń księgowych i 

podatkowych, zapewnienie wizytówek i pieczątek, doradztwo, reprezentowanie firmy w 

urzędach. Miesięcznie wystawianych jest pięć rachunków bezpłatnie, większa liczba 

rachunków wymaga dopłacenia za taką usługę.  

• Przejście z innego biura do Carebiuro.de jest nieodpłatne, a to jest ogromną zaletą dla 

wszystkich zainteresowanych.   

 

 



 

  
Opiekunki osób starszych mogą liczyć na pomoc w szukaniu zleceń, co jest cennym 

wsparciem, mają też dostęp do strony internetowej, łatwiej im szukać opieki na zastępstwo. 

Carebiuro.de dba, aby rozliczenia księgowe oraz podatkowe realizowane były w zgodzie z 

niemieckimi przepisami. Zdejmuje problemy z głów małych przedsiębiorców. Taka pomoc ma 

znaczenie i jest wyjątkowa szczególnie dla nowych firm. Przybysze z Polski początkowo są 

zagubieni. Carebiuro.de porządkuje ich wszelkie sprawy. 

Obecnie firma Carebiuro.de najczęściej obsługuje opiekunki i sektor budowlany. Do biura 

firmy nie trzeba chodzić, wszelkie formalności można załatwić wirtualnie, bez konieczności 

odwiedzania tej firmy. Wystarczą telefon oraz poczta elektroniczna. Dzięki Carebiuro.de każda 

firma w Niemczech bez meldunku szybko podejmie działania gospodarcze. Zameldowanie firmy 

zapewnia Carebiuro.de. Koszty zameldowania gewerbe są niewysokie, wynoszą 50 €, a to 

symboliczna kwota. Firma w Niemczech bez meldunku może działać od razu po jej 

zarejestrowaniu. Przejście z innej firmy do Carebiuro.de jest bezkosztowe i bezproblemowe. Nie są 

pobierane opłaty, a pomoc Carebiuro.de udzielana jest od razu. 

Firma w Niemczech bez meldunku działać może przez dowolny czas. Ważnej jest, aby 

działała bez problemów oraz w pełni zgodnie z niemieckim prawem, uiszczała podatki i posiadała 

zdrowotne ubezpieczenie.  

 



 

  
Podsumowując, działając w Niemczech jako gewerbe bez meldunku można czuć się 

dobrze oraz w pełni bezpiecznie. Polacy doceniają łatwość prowadzenia samozatrudnienia w 

Niemczech i coraz częściej wybierają się do tego kraju.  

 

1. Jaka może być działalność gospodarcza? Duża lub mała – gewerbe bez meldunku to mała 

firma, która rozwija się. Wysoka jakość działania na pewno ma znaczenie. Mała firma musi 

mieć pomoc, a taką pomocą jest na pewno Carebiuro.de. Niejedna osoba chce taką firmę 

prowadzić i realizować jej biznesy. 

2. Carebiuro.de od lat jest na każde skinienie polskich firm. Posiada realne biura, ma też 

biura wirtualne. Działa solidnie, dobrze oraz wyjątkowo. Carebiuro.de to najważniejsze 

wsparcie jakie polskie firmy mogą mieć w Niemczech. Za 50 € zarejestruje małą firmę. 

Może płacić też za prowadzenie biznesów takiej firmy. 

3. Dla Carebiuro.de każdy klient jest najważniejszy. Można na niego liczyć, można z nim 

współpracować. Niejedna osoba o tym pamięta i ma to na względzie. Jakość to cenna 

sprawa, a każdy człowiek jest skupiony na prowadzeniu działań gospodarczych. 

Carebiuro.de odciąży wiele osób w prowadzeniu firmy. 

 



 

  
4. Polacy wyjeżdżają do Niemiec, szukając lepszych szans rozwoju. Znajdują je bardzo 

szybko, pracują i zarabiają o wiele lepiej niż w Polsce. Zarobki to dobra sprawa, a klientom 

zarabianie się należy. Najważniejsze są dobre zarobki i takie spokojnie można w 

Niemczech osiągnąć. Dla Polaków praca w tym kraju to podstawa zadowolenia. 

5. Czy warto pracować w Niemczech? Czy warto się rozwijać? Na pewno tak, a doskonały 

rozwój to cenna sprawa. Jakość działania jest cenna, Polacy dbają o taką jakość i chętnie 

się doskonalą. Nie ma powodu, aby zostawać w Polsce, skoro w Niemczech można 

zarabiać dobrze prowadząc małą firmę. Można mieć pomoc doradców i nie trzeba żyć od 

pierwszego do pierwszego. 

6. Dbaj o firmę. To jest na pewno najcenniejsza sprawa. Dzisiaj w Niemczech można 

spokojnie żyć oraz funkcjonować. Niemcy to kraj przyjazny pracownikom oraz małym 

firmom. Do Niemiec jeżdżą setki ludzi i tam się osiedlają. Jest to dla nich szansa na rozwój 

oraz doskonałe działanie. Na pewno warto o tym pamiętać i czerpać zadowolenie z takiego 

rozwoju. 

7. Polacy są operatywni, dynamiczni, mają pomysł na biznes. W Polsce nie zawsze mogą się 

rozwijać. Niemcy są na pewno pracowici i dobrze sobie radzą. Zadbaj o rozwój, zajmij się 

współpracą z Carebiuro.de, która to firma dba o małe i większe firmy, rozwija się z nimi i 

dzięki nim zarabia niezłe pieniądze. 

8. Dla Polaków prowadzenie firmy jest ważne. W Niemczech mogą prowadzić firmy łatwo i 

niedrogo. Dla nich jest niemiecki rynek. Carebiuro.de pomoże im działać na tym rynku oraz 

zarabiać. Niezłe pieniądze są na pewno w zasięgu ręki. I należy koniecznie się rozwijać w 

tym właśnie kraju. 

9. Dla Polaków biznes ma znaczenie. Dobra jakość działania jest cenna. Doskonała jakość 

jest na pewno wartościowa. W Polsce biznes to męczarnia. W Niemczech firma to rozwój. 

Jakość jest ważna. Polacy działają na niemieckim rynku od lat, od 2011 roku bez 

ograniczeń i problemów. Działanie firm to bardzo ważna sprawa. 

 



 

  

Odpowiedzialność platformy sprzedażowej  

F i rma p rowadząca  p la t fo rmę sprzedażową (Amazon,  eBay)  odpowiada  

za  za leg łośc i  poda tkowe sp rzedawców,  k tó rzy  ko rzys ta ją  z  tego  rozw iązan ia .  

Za leg łośc i  wys tępu ją  wtedy ,  gdy  f i rma sp rzeda je  towary  za  poś redn ic twem 

magazynu  w  N iemczech  s tosu jąc  n iem ieck i  VAT lub  sp rzedawca z  innego  

państwa cz łonkowsk iego  UE p rzekroczy ł  p róg  dos taw do  Niem iec  w 

sprzedaży  wysy łkowe j  –  obecn ie  jes t  to  100 .000  €  roczn ie .  

Amazon l ub  eBay  mogą wy łączyć  swo ją  odpowiedz ia lność  za  d ług i  

poda tkowe  sp rzedawców,  jeże l i  f i rma przed łoży  zaśw iadczen ie  o  re jes t rac j i  

j ako  poda tn ik  w Niemczech  (Besche in igung nach  §  22 f  UStG) .  

Zaśw iadczen ie  z  §  22 f  UStG jes t  pośw iadczen iem,  że  f i rma zos ta ła  

zare jes t rowana do  podatku  VAT w N iemczech  o raz  uzyska ła  n iem ieck i  numer  

poda tkowy (S teuernummer) .  

Sprzedawcy są  zob l igowan i  do  re jes t rowan ia  s ię  w Niemczech  do  podatku  

VAT zawsze wtedy ,  gdy :  

•  przek roczą  p róg  dos tawy  wysy łkowe j  do  N iem iec  (100 .000  €  roczn ie )  

•  z rezygnu ją  z  l im i tu  dos taw po  z łożen iu  VAT -21  

•  korzys tać  będą z  maga zynu  w  N iemczech  (np .  magazyn  Amazon)  

F i rmy  za re jes t rowane  w N iemczech  do  VAT,  bezwzg lędn ie  muszą  mieć  

zaśw iadczen ie  z  §  22 f  UStG wystaw ione  w fo rm ie  pap ie rowe j .  Nas tępn ie  

skanu ją  ten  dokument  i  p rzekazu ją  go  do  Amazona  lub  eBay .   

 



 

  

Więcej o zmianach przepisów 

W świe t le  nowych regu lac j i  p rawnych  Amazon,  eBay  o raz  podobne serw isy  

odpowiada ją  za  zobowiązan ia  podatkowe sprzeda jących .  P la t fo rmy 

sprzedażowe obecn ie  zb ie ra ją  i  p rzekazu ją  do  n iem ieck ich  u rzędów 

ska rbowych dane sprzedawców,  czy l i :  

•  nazwę f i rmy lub  im ię  i  nazw isko ,  dane  kon tak towe,  czy l i  ad res  

•  numer  podatkowy (S teuernummer )  lub  numer  un i jny  uzyskany p rzez  f i rmę 

w Niemczech  (Umsatzs teuer - Iden t i f i ka t ionsnummer )  

•  okreś la ją  czas  obowiązywan ia  zaświadczen ia  z  §  22 f  UStG do tyczący  

re jes t rac j i  j ako  poda tn ik  w N iemczech  (Besche in igung nach  §22 f  US tG)  

•  poda ją  m ie jsce  rozpoczęc ia  t ranspor tu  a lbo  p rzesy łan ia  towarów do  

k l ien tów  

•  poda ją  da tę  rozpoczęc ia  obowiązku  podatkowego o raz  wysokość  ob ro tu  

opodatkowanego poda tk iem VAT w N iemczech  

Płatnicy VAT muszą uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa do VAT 

obecnie jest bardzo powszechna, a e-commerce VAT w Niemczech przynosi duże dochody. 

Księgowość sprzedaży na Amazon jest bardzo ważna, także rejestracja VAT sprzedaży na 

Amazon ma ogromne znaczenie. Amazon i eBay w Niemczech są ważnym sposobem osiągania 

dochodów w Niemczech. Servicevat.de – polska księgowość to najlepszy sposób na czytelne 

prowadzenie biznesu w Niemczech. 

 

 



 

  

Czy mając gewerbe mam obowiązek ubezpieczyć się w 

Niemczech? A co z polską polisą? 

Polska polisa to za mało, ma ograniczenia (limitowane fundusze na leczenie), dlatego nie jest 

najlepszym rozwiązaniem. Eurokv.pl poleci dobrej klasy polisy, które na pewno pomogą efektywnie 

leczyć się w Niemczech. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech to fakt. Jeśli jednak 

ktoś tego zaniecha, to będzie musiał płacić składki wstecz, co jest ogromnie niedogodnym 

rozwiązaniem. Czy samozatrudniony w Niemczech musi się ubezpieczyć? Jest to jego 

obowiązek oraz dbałość o bezpieczeństwo. 

Mam małą gewerbe, czy mogę posiadać ubezpieczenie 

w Niemczech? Jakie są warunki? Z góry dziękuję za 

informacje. 

Gdy nastąpi rozpoczęcie działalności gospodarczej to natychmiast pojawia się obowiązek 

zawarcia polisy. Eurokv.pl posiada szeroki wachlarz polis. Składka uzależniona jest od wieku, płci, 

zdrowia oraz tzw. udziału własnego. Doradca wszystko wyjaśni online lub podczas osobistego 

spotkania. Zapraszamy do kontaktu. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne często okazuje się 

najlepszym wyborem. 

 Czy samozatrudniony w Niemczech musi się ubezpieczyć? Na pewno tak, to jest sprawa 

oczywista dla każdego. Robi to nie dla innych, ale dbając o własne bezpieczeństwo. 

 

 



 

  

Ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech na gewerbe? 

Eurokv.pl ma wiele ciekawych ofert. Takie ubezpieczenia są oferowane niejednej osobie, 

która zgłosi się. Gewerbe ubezpieczamy w bardzo preferencyjnych stawkach, o wiele taniej od 

konkurencji.  

Oto przykładowe ceny: 

• Opiekunka osób starszych przebywająca w Niemczech do 93 dni w ramach Care Europe 

płaci 30 € za jeden miesiąc ubezpieczenia, 55 € za dwa miesiące ubezpieczenia oraz 95 € 

za trzy miesiące ubezpieczenia.  

• OC kosztuje 18 € za trzy miesiące posiadania polisy, a za każdy kolejny miesiąc należy 

zapłacić jedynie 7 € miesięcznie.  

• Taryfa AG5 dedykowana sektorowi budowlanemu z ryzykiem kosztuje miesięcznie 95 €, a 

płatność za rok przy opcji comiesięcznych wpłat wynosi 90 €. 

 



 

  
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. 

 


