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Każda osoba, która prowadzi legalnie firmę w Niemczech lub pracuje legalnie na umowę o 

pracę ma obowiązek rozliczania się z podatków z niemieckim urzędem skarbowym Finanzamt. 

Jakie podatki zapłacimy w 2019 roku, ile wynosi kwota wolna od podatku, jakich odliczeń można 

dokonać by zwiększyć szansę na wyższą kwotę zwrotu podatku? 

Początek 2019 roku przynosi dobre informacje - niemiecki fiskus zdecydował o 

podniesieniu kwoty wolnej od podatku, kwoty zasiłku na dzieci oraz wydłużeniu terminu składania 

deklaracji podatkowej do 31 lipca b.r. 

Klasyfikacja podatków w Niemczech 

Dochody jakie uzyskujemy legalnie w Niemczech zawsze podlegają opodatkowaniu. Z 

taką prawdą musimy się pogodzić. Jednocześnie jednak ordynacja podatkowa w Niemczech jest 

na tyle elastyczna i prospołeczna, że oferuje podatnikom możliwość licznych odliczeń, ulg i 

zasiłków, dzięki którym możemy zmniejszyć wysokość podatków a nawet liczyć na ich zwrot po 

zakończeniu roku rozliczeniowego.  

Poniżej przedstawiamy klasyfikację najważniejszych podatków, z którymi przyjdzie nam się 

zmierzyć w Niemczech. 

Podatek dochodowy   

Podatek dochodowy od osób fizycznych i przedsiębiorstw ( w tym jednoosobowych 

działalności typu gewerbe), charakteryzuje się stawką zależną od dochodów – przedział od 15% 

do 42%. Kwota wolna od podatku dane na rok 2019 wynosi 9168 € dla małżeństw – 18336 €. 

Obowiązek regulowania podatku dochodowego ciąży na: 

▪ pracownikach na umowie o pracę, 

▪ przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą, 

▪ emerytach, rencistach, 

▪ osobach pobierających zasiłki, 

▪ osobach osiągających dochód z tytułu wynajmu lub dzierżawy 

Wysokość podatku dochodowego jest uzależniona od: 

▪ osiąganych dochodów, 

▪ przynależności do klasy podatkowej, 

▪ odliczeń, ulg, zasiłków 

 



 

  

Ulgi, zasiłki, odliczenia od podatku dochodowego  

Na wysokość podatku dochodowego ma wpływ kilka czynników: wysokość zarobków, 

przynależność do określonej klasy podatkowej oraz odliczenia i ulgi. Co może odliczyć podatnik w 

Niemczech? 

▪ Koszty uzyskania przychodu – wydatki związane z miejscem pracy lub 
przedsiębiorstwem które prowadzimy w Niemczech 

▪ Koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego w Niemczech i Polsce, 

▪ składki ubezpieczeniowe takie jak: zdrowotne, opiekuńcze, na wypadek bezrobocia, czy 
związane z ubezpieczeniem współmałżonka i dzieci, 

▪ zasiłki na dzieci, 

▪ koszt edukacji dzieci 

Podatek od działalności gospodarczej 

tzw. Gewerbesteuer  

Podatek od działalności gospodarczej regulują przedsiębiorcy prowadzący działalność 

gospodarczą w Niemczech. Dotyczy to także najczęściej spotykanej wśród Polaków formy prawnej 

działalności jaką jest jednoosobowa działalność gospodarcza gewerbe. Podstawą opodatkowania 

jest dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o kwotę wolną od podatku - 

wynoszącą 24500 €.  

Wysokość podatku jest uzależniona od gminy, na terenie, której prowadzona jest 

działalność. Na zwolnienie z podatku mogą liczyć Firmy, które nie mają siedziby w Niemczech ani 

stałego miejsca prowadzenia działalności oraz te, które zostały powołane do życia tylko dla 

wykonania jednego kontraktu. 

 



 

  

 Podatek VAT 

Niemieckie prawo VAT bazujące na dyrektywie UE dotyczącej podatku VAT zawarta jest w 

ustawie o podatku obrotowym - Umsatzsteuergesetz. Podatek od towarów i usług VAT to inaczej 

podatek od wartości dodanej (Mehrwertsteuer). Stawka podstawowa podatku VAT wynosi 19%,  

natomiast obniżona 7%.  

Kto ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT? 

Obowiązek rejestracji podatnika VAT dotyczy przedsiębiorców, prowadzących działalność 

typu: 

▪ import towarów do Niemiec, 

• magazynowanie towaru w magazynie na terenie Niemiec w celu odsprzedaży, 

• zakup towarów w Niemczech, które następnie są odsprzedane w kraju, 

• sprzedaż towarów z Niemiec do innych państw członkowskich UE, 

• sprzedaż wysyłkowa do osób prywatnych na terenie Niemiec, np. sprzedaż internetowa. 

Na zwolnienie z podatku VAT może liczyć przedsiębiorca, którego obroty w roku poprzednim 

nie przekroczyły 17500 € a w roku bieżącym prawdopodobnie nie przekroczą 50000 € może być 

zwolniony z obowiązku naliczania VAT. Zwolnienie z podatku VAT jest jednoznaczne z brakiem 

możliwości zastosowania jakichkolwiek odliczeń.  

 



 

  

Podatek kościelny  

Podatek dla osób deklarujących przynależność do kościoła zdecydowanych na jego 

wsparcie finansowe w postaci podatku.). Jest on obliczany procentowo (najczęściej 7-8%) od 

kwoty podatku dochodowego. Przy obliczaniu wysokości podatku brana jest pod uwagę kwota 

wolna od podatku.  

Podsumowując zagadnienie podatków w Niemczech należy podkreślić ich złożoność oraz w 

przypadku bycia podatnikiem konieczność posiadania szerokiej, pogłębionej wiedzy związane z 

ordynacją podatkową. Samodzielne rozliczanie podatków, selekcja ulg i zasiłków, które mają 

wpływ na wysokość podatków czy wreszcie wypełnienie deklaracji podatkowej może nastręczyć 

osobie spoza kręgu doradców podatkowych czy księgowych określone problemy. Bez znajomości 

prawa, analizy bieżących zmian w ustawie podatkowej czy wręcz biegłości i doświadczeniu w 

zakresie podatków samodzielne prowadzenie księgowości i opieka nad naszymi podatkami może 

nastręczyć nam wiele problemów. Jeżeli chcesz ich uniknąć warto skonsultować się z doradcami 

podatkowymi Carebiuro, którzy od lat prowadzą księgowość setkom polskich przedsiębiorców w 

całych Niemczech. Przygotowujemy i składamy deklaracje podatkowe w imieniu naszych Klientów, 

reprezentujemy ich przed niemieckimi urzędami skarbowymi, pomagamy w odzyskaniu wysokich 

kwot podatku.  

Zachęcamy gorąco do kontaktu z doradcami podatkowymi Carebiuro – z nami zyskasz 

pewność, że Twoje podatki są niskie a kwota zwrotu podatku maksymalnie wysoka.  

Pracując legalnie czy prowadząc firmę w Polsce czy za granicą musimy mieć świadomość, 

że płacenie podatków nas nie ominie. Tak jest także w Niemczech, gdzie coraz częściej nasi 

rodacy wyjeżdżają w celach zarobkowych. Kraj ten w odróżnieniu od Polski zachęca bardzo 

szeroko do legalnej pracy i prowadzenia zarejestrowanych firm oferując sprzyjające finansom 

rozwiązania podatkowe. Każda osoba, która jest zameldowana w Niemczech, przepracowała lub 

prowadziła/ prowadzi firmę więcej niż 183 dni w roku podatkowym ma prawo do licznych odliczeń 

od podatku, korzystania z zasiłków i ulg a w momencie składania deklaracji podatkowej na wysoki 

zwrot podatku od niemieckiego urzędu skarbowego. 

Jak płacić niskie podatki, jak się rozliczać z korzyścią dla naszego portfela, wreszcie jak 

osiągnąć wysoki zwrot podatku dowiecie się Państwo z poniższego tekstu. 

 



 

  

Podatnik w Niemczech – co decyduje o wysokości 

należnych podatków? 

Niemiecka ordynacja podatkowa której napisy są nadrzędne jeżeli chodzi o regulowanie 

podatków klasyfikuje podatników według 6 klas. Okoliczności, które automatycznie przypisują nas 

do wybranej klasy to nasz stan cywilny, sytuacja rodzinna, zawodowa oraz poziom dochodów 

osiąganych w Niemczech. O wysokości podatków decydują też odliczenia, ulgi oraz zasiłki na jakie 

możemy liczyć pracując czy prowadząc własną działalność gospodarczą w Niemczech. 

Klasy podatkowe – do której należysz? 

Klasa pierwsza 

Do pierwszej klasy podatkowej zaliczane są automatycznie osoby stanu wolnego, po 

rozwodzie, w separacji, osoby owdowiałe jak również osoby zamężne, których małżonek przebywa 

poza granicami Unii Europejskiej.  

Klasa druga 

Druga klasa podatkowa jest przeznaczona dla osób samodzielnie wychowujących dziecko, 

na które otrzymują zasiłek rodzinny lub kwotę wolną od podatku, związaną z posiadaniem dzieci.  

Klasa trzecia 

Trzecia klasa podatkowa jest dla małżeństw, w których jedno z małżonków nie pracuje. 

Klasa czwarta 

Do czwartej klasy podatkowej należą małżeństwa wspólnie osiągający dochody na 

podobnym poziomie. 

Klasa piąta 

Piąta klasa podatkowa jest przeznaczona także dla małżeństw, których dochody są mocno 

zróżnicowane. 

Klasa szósta 

Klasa przeznaczona dla osób osiągających dochody z więcej niż jednego miejsca pracy. 

 



 

  
Co istotne niemiecki system podatkowy w sposób preferencyjny traktuje małżeństwa, 

którym pozwala na łączenie klas podatkowych – małżeństwa mogą dowolnie wybierać pomiędzy 

kombinacjami klas 3-5 lub 4-4. Warto też podkreślić, że klasy podatkowe  wpływają nie tylko na 

wysokość dochodów, ale również na wysokość świadczeń takich jak np. zasiłek dla bezrobotnych, 

zasiłek chorobowy czy tez zasiłek na dzieci. 

Odliczenia od podatków – co, gdzie, kiedy? 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy niemiecki system podatkowy wychodzi naprzeciw 

legalnym pracownikom czy przedsiębiorcom gwarantując im nie tylko wysoką w porównaniu z 

polskimi warunkami kwotę wolną od podatku – dane na rok 2019 potwierdzają wzrost kwoty do 

sumy 9168 € / osobę a dla małżeństw dwukrotność tej kwoty ale i możliwość stosowania licznych 

odliczeń i zasiłków. 

Najważniejsze z nich, decydujące o wysokości regulowanych w ciągu roku podatków i 

kwocie zwrotu po zakończeniu roku rozliczeniowego to: 

Zasiłki 

Zasiłek na dzieci – kindergeld najważniejszy rodzaj pomocy socjalnej, jakie oferuje 

państwo niemieckie, wypłacany bez względu na obywatelstwo i wysokość dochodów rodziców. 

Świadczenie to obejmuje dzieci do osiemnastego roku życia, jednak prawo do zasiłku przedłuża 

się wraz z podjęciem przez nie dalszego kształcenia do maksymalnie dwudziestego piątego roku 

życia, W Niemczech zasiłek przysługuje już pierwszemu dziecku i wynosi obecnie 194 € na 

pierwsze i drugie dziecko, 200  € na trzecie dziecko i na każde kolejne dziecko po 225 €. 

Zasiłek chorobowy – dostępny dla osób korzystających z obowiązkowego ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

Zasiłek dla bezrobotnych – możliwość odliczenia od podatku pobranych zasiłków w trakcie 

okresu pozostawania osobą bezrobotną. 

 



 

  

Ulgi 

Koszty uzyskania przychodu – do 1000 € rocznie,  rozlicza maksymalnie 1000 € rocznie. 

Koszty uzyskiwania przychodu można odliczyć zawsze, gdy ponieśliśmy je z własnej kieszeni. 

Zakupione w ten sposób narzędzia, sprzęt, oprogramowanie, odzież robocza  nie mogą być 

używane do celów prywatnych. Do kosztów uzyskania przychodu możemy też zaliczyć koszty 

dojazdów do pracy oraz co niezwykle istotne wszelkich składek na ubezpieczenia. 

Wydatki specjalne np.: koszty utrzymania – wiązane z prowadzeniem podwójnego 

gospodarstwa domowego w Niemczech i w Polsce, koszty kształcenia pierwszego zawodu 

Wyjątkowe obciążenia finansowe – są zwykle związane z utrzymaniem osoby 

niepełnosprawnej lub upośledzonej na którą łożymy 

Problematyka podatków w Niemczech jest niezwykle rozległa i wymaga wiedzy 

specjalistycznej. Osobie, która nie jest biegła w podatkach, nie zajmuje się na co dzień 

księgowością i podatkami jest bardzo trudno zweryfikować tak poprawność zaszeregowania do 

klasy podatkowej (zdarzają się pomyłki !), dokumenty, które mogą pomóc zmniejszyć podatki jak 

dokonać prawidłowego rozliczenia podatków na koniec roku. 

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i fachowej pomocy doradców podatkowych Carebiuro.de 

problemy z podatkami mogą przejść w zapomnienie. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w 

zakresie podatków, nie zwlekaj, już dziś umów się z naszym zespołem na bezpłatne konsultacje 

podatkowe i zacznij odliczać czas do otrzymania wysokiej kwoty zwrotu podatku z niemieckiego 

urzędu skarbowego. 

 



 

  

Ministerstwo Finansów zmienia przepisy 

Amazon o raz  eBay  to  poważne  se rw isy  sp rzedażowe,  w ie le  f i rm ko rzys ta  

z  ich  poś redn ic twa.  Państwo n iem ieck ie  zobaczy ło ,  że  sporo  t ransakc j i  

rea l i zowanych  za  i ch  poś redn ic twem jes t  n ieopodatkowanych  i  zaczę ło  

uszcze ln iać  sys tem podatkowy zw iązany  ze  sp rzedażą  na  Amazon o raz  eBay .  

Na łoży ło  nowe obowiązk i  na  opera to rów p la t fo rm,  a le  ma ją  one  także  wp ływ 

na  sp rzedawców.  Po lsk ie  f i rmy  sp rzeda jące  towary  na  Amazon  i  eBay w  

N iemczech  ma ją  obowiązek  uzyskan ia  zaśw iadczen ia  z  §  22 f  UStG.  A  

wszys tko  d la tego ,  że  sp rzedaż na  Amazon czy  eBay s ta ła  s ię  ba rdzo  

powszechna,  dochodowa  i  popu la rna  na  ca łym św iec ie .  F i skus  uważn ie  

obse rwu je  wsze lk ie  ruchy  na  n iem ieck im rynku  i  wp rowadza nowe 

rozw iązan ia .   

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 .Za leg łośc i  wys tępu ją  wtedy ,  gdy  f i rma 

sprzeda je  towary  za  pośredn ic twem magazynu w Niemczech  s tosu jąc  

n iemieck i  VAT lub  sp rzedawca z  innego  państwa cz łonkow sk iego  UE 

przek roczy ł  p róg  dos taw do  N iem iec  w sp rzedaży  wysy łkowe j  –  obecn ie  jes t  to  

100 .000  €  roczn ie .Amazon lub  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) .  

 



 

  

Co powinny zrobić firmy, które nie są płatnikami 

VAT?  

Zgodn ie  z  wy tycznymi  n iem ieck iego  Min is t ra  F inansów podmio ty ,  k tó re  

n ie  są  p ła tn i kami  VAT w N iemczech  i  n ie  muszą  n im i  być ,  n ie  ma ją  obowiązku  

p rzeds taw ian ia  zaśw iadczen ia  z  §  22 f  UStG.  Amazon lub  eBay sp rawdza ją  czy  

te  f i rmy n ie  muszą  re jes t ro wać  s ię  d  do  VAT –  mogą wystąp ić  do  n ich  o   

pokazan ie  numeru  VAT -UE z  innego k ra ju ,  p rezen towan ie  oświadczen ia  o  

n iep rzek roczen iu  p rogu  dos taw.  

Nies te ty ,  se rw isy  Amazon o raz  eBay  po in fo rmowa ły  wszys tk ie  f i rmy,  że  

ma ją  obowiązek  p rzeds taw ien ia  zaśw iadczen ia  z  §  22 f  UStG.  Tymczasem 

tak ie  zaśw iadczen ie  p rzeds tawią  f i rmy p łacące  VAT.  

Jeś l i  Amazon lub  eBay będz ie  bezwzg lędn ie  domaga ł  s ię  od  po lsk ie j  

f i rmy zaśw iadczen ia  z  §  22 f  UStG ,  a  n iem ieck i  u rząd  ska rbowy n ie  wyda  

tak iego  zaśw iadczen ia  to  f i rmy będą m ia ł  p rob lem.  Bez zaświadczen ia  

Amazon lub  eBay  zakończy  z  f i rmą wspó łp racę .   F i rma a lbo  z rezygnu je  ze  

wspó łp racy  z  Amazonem,  a lbo  za re jes t ru je  s ię  do  podatku  VAT w N iemczech .   

Jeś l i  Min is te rs two F inansów o raz  Amazon,  eBay będą s tosować  p rzep isy  

ba rdzo  śc iś le ,  to  w ie le  f i rm będz ie  zmuszonych  do  re jes t rac j i  do  podatku  VAT.  

Zyska  n iem ieck i  f i skus .   

 



 

  

Jak powinny działać polskie firmy?  

Po lsk ie  f i rmy  muszą  dok ładn ie  poznać  przepisy  europejsk ie  –  

dyrek tywa VAT,  będą  rea l i zować  obowiązek re jestrac j i  do VAT w 

Niemczech.  Obowiązkowo muszą  poznać  zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w 

Niemczech, trzeba postarać się w urzędzie skarbowym o zaświadczenie o rejestracji jako 

podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). 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.  

 

 

 

 



 

  

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech za 55 € 

W Niemczech można mieszkać i pracować bezpiecznie wyłącznie posiadając 

ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki niemu zapewniona jest pomoc medyczna. Istnieje dobre 

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech za 55 € miesięcznie, czyli bardzo niedrogo. Taką kwotę 

zapłaci osoba pracująca w sektorze budowlanym za polisę z umową długoterminową, czyli 

podpisaną na rok – tego rodzaju warunki oferuje firma Eurokv.pl, w innych agencjach 

ubezpieczeniowych składki mogą być nawet kilkakrotnie wyższe. Składka płacona jest 

miesięcznie, co jest bardzo dogodne dla osoby wybierającej tę właśnie opcję.  

Ubezpieczenia prywatne są niedrogie, kosztują kilkadziesiąt euro. Ich wielkim walorem jest 

to, że pomoc medyczna udzielana jest szybko, bez konieczności oczekiwania przez miesiąc, dwa 

czy trzy. Podobnie, jak w Polsce – leczenie na NFZ wymaga długiego oczekiwania, prywatnie 

oferowane jest o wiele szybciej. 

Przykładowy cennik polis w firmie Eurokv.pl wygląda następująco: 

• 30 € dla opiekunek seniorów, czyli tylko 1 € za dzień ochrony ubezpieczeniowej (do 93 dni), 

a powyżej 93 dni miesięcznie 65 €, a przy polisie rocznej 55 €; 

• gewerbe budowlana z ryzykiem płaci 95 € za miesiąc, a przy polisie długoterminowej 90 €; 

• od 27 € płaci za ubezpieczenie student miesięcznie 

• Pracownicy sezonowi miesięcznie płacą od 30 €, a przy opcji rocznej uiszczają 55 €; 

• 18 € kosztuje trzymiesięczna polisa OC, a 6 € pochłania każdy kolejny miesiąc 

ubezpieczenia tego rodzaju. Nie jest ona obowiązkowa, ale warto ją mieć. 

 

 



 

  
Warto dokupić OC, czyli ubezpieczenie od mimowolnie wyrządzonej szkody majątkowej, a 

składka jest niska – 18 € za kwartał i 6 € za każdy kolejny miesiąc ochrony OC. Ubezpieczenie 

zdrowotne jest obowiązkowe. OC jest dobrowolne.  

Ceny są umiarkowane, a ochrona bardzo dobra. Warto zatem od razu po podpisaniu 

umowy o pracę czy założeniu gewerbe lub podjęciu studiów zadbać o wybór dobrego 

ubezpieczenia zdrowotnego. Nie można oszczędzać na polisie, bo oszczędność jest pozorna. 

Ubezpieczenie zdrowotne jest potrzebne, a brak polisy dotyka osobę ubezpieczoną oraz jego 

bliskich, sprawiając im wyłącznie problemy i narażając ich na wysokie koszty leczenia. Czy 

oszczędność 55 lub nawet 95 € miesięcznie jest warta wszelkich problemów? Na pewno nie, nie 

wolno zatem narażać się na takie konsekwencje. 

 

 

 



 

  

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. 

 


