Założenie firmy
w Niemczech

Gewerbe – jak, gdzie i kiedy? w Carebiuro
Chcesz mieć własną firmę budowlaną? Marzysz o prowadzeniu małej firmy opiekuńczej,
transportowej czy oferującej usługi czystościowe? Chcesz rozwijać się i zarabiać? Nie masz zamiaru
płacić wysokich podatków w Polsce? Działaj sprawnie i skutecznie w Niemczech. Koniecznie zgłoś
się do firmy Carebiuro. Wystarczy dokonać kilku ruchów – zarejestrować firmę i zacząć prowadzić ją
na co dzień. To właśnie robi Carebiuro.de. Szybko, solidnie i na potrzeby klientów. Firma w
Niemczech bez meldunku jest rozwiązaniem efektywnym oraz zgodnym z prawem. Firma w
Niemczech bez meldunku to dobre i niedrogie rozwiązanie. Gewerbe – jak, gdzie i kiedy? w
Carebiuro – taka jest porada dla Polaków. Samozatrudnienie, czyli gewerbe bez meldunku
kosztuje niewiele, a jest dobrym początkiem obecności na niemieckim rynku. Gewerbe – jak, gdzie i
kiedy? w Carebiuro warto podjąć biznesowe wyzwania w tym kraju, nie samodzielnie, ale z pomocą
profesjonalistów. Taka pomoc ma ogromne znaczenie, ponieważ pomaga spokojnie rozwijać się i nie
popaść w problemy. Lepiej wydać pieniądze na pomoc ekspertów niż samodzielnie borykać się z
prowadzeniem firmy. Nie oszczędzaj, wydawaj rozsądnie i zyskaj doskonałe wsparcie.

Carebiuro.de zapewnia zawsze:
•

Rejestrację firmy za 50 €;

•

Prowadzenie biura firmy za 35 € miesięcznie dla opiekunek miesięcznie. W tej kwocie
znajduje się szerokie spektrum usług, czyli odbiór poczty, wizyty w urzędach, odbieranie
telefonów, pomoc w dostaniu NIP, wsparcie w rozliczaniu podatków. Wizytówki także są
oferowane w tej cenie.

•

Aby mieć dostęp do faksu oraz firmowego telefonu komórkowego należy dopłacić 15 €. Kwoty
są nieduże, a pomoc jest doskonała. Firma w Niemczech bez meldunku powinna korzystać
ze wsparcia. Koszty zameldowania gewerbe są nieduże, a jej prowadzenie przez ekspertów
daje spokój i bezpieczeństwo.

Pora skorzystać z pomocy i mieć taką pomoc, jak firma bez meldunku. Koszty zameldowania
gewerbe są symboliczne, a mała firma ma duże szanse utrzymania się na niemieckim rynku.
Carebiuro.de wspiera najczęściej opiekunki zakładające działalność gospodarczą, małe firmy
budowlane oraz transportowe. Gewerbe bez meldunku jest sposobem na dobre i zamożne życie w
Niemczech. Wybór Polaków jest coraz bardziej oczywisty.

Firma bez meldunku to częste rozwiązanie. Nikt nie chce ponosić kosztów zameldowania,
wynajmu biura i opłacania pracowników. Firma bez meldunku może zyskać wsparcie i pomoc ze
strony Carebiuro.de lub innego doradztwa.
Polacy lubią przedsiębiorczość, chcą pracować dla siebie, zarabiać nieźle, nie wydawać
dużych kwot na prowadzenie własnej firmy. Carebiuro.de takie wsparcie zawsze umożliwia.
Gewerbe bez meldunku jest najczęściej wybieraną firmą. Lepiej być gościem u kogoś niż ponosić
duże koszty funkcjonowania biura w Niemczech. Polacy mają ogromne szczęście mogąc korzystać
ze wsparcia takich firm, jak Careburo.de. Dzięki niemu prowadzenie działalności gospodarczej
wcale nie jest trudne.
1. Carebiuro.de dba o solidną pomoc. Udziela jej małym gewerbe. Pomaga w rozwoju,
reprezentuje firmy w urzędach. Ma do zaoferowania doradztwo biurowe oraz finansowe,
rozlicza podatki. Bez tej firmy nie można spokojnie pracować na niemieckim rynku. To
najcenniejsze rozwiązanie dla każdej małej firmy.
2. Meldunek nie jest potrzebny. Trzeba koniecznie dbać o zameldowanie, ale niekoniecznie
samodzielnie. Carebiuro.de da zameldowanie i postara się o spawy danej małej gewerbe.
Polacy nie muszą działać sami, mogą korzystać z pomocy Carebiuro.de, co jest działaniem
bardzo opłacalnym.
3. Carebiuro.de od lat pomaga firmom. Najczęściej firmom z Polski. Załatwia zameldowanie
firmy, przeprowadza pełną rejestrację, dba o korespondencję, organizuje wizytówki oraz
pieczątki. Dzięki Carebiuro można pracować, a firma prowadzi sprawy finansowo-biurowe,
pozostawiając ludziom czas na efektywne działanie i promowanie wszelkich czynności.

4. Do firm należy przyszłość. Bez przedsiębiorczości nie można działać. W Niemczech można
być pracownikiem lub przedsiębiorcą. Własna działalność to pieniądze oraz rozwój.
Carebiuro.de pomaga online oraz realnie. Wiele osób rozwija się i jest skoncentrowana na
przedsiębiorczości.
5. Carebiuro ma doświadczenie oraz wiedzę. Wykorzystuje je dla potrzeb wszystkich klientów.
I robi to naprawdę doskonale. Dzięki tej firmie każda mała gewerbe poradzi sobie dobrze na
niemieckim rynku. I to jest ważne. Bez firmy nie można mieć doskonałych zarobków. Własna
firma jest na pewno doskonałym sposobem na życie w Niemczech.
6. Firmy działają solidnie i dają sobie radę w Niemczech. To kraj licznych możliwości. W tym
kraju przedsiębiorczość rozkwita. Już kilkanaście tysięcy Polaków rozwinęło się dzięki
doradcom. Jedną z dobrych firm doradczych jest Carebiuro.de. To doskonałe rozwiązanie
dla firm, a bycie podopiecznym Carebiuro.de gwarantuje sukces.
7. Do Niemiec jedzie wielu Polaków – blisko, dobre zarobki, poszanowanie pracowników. Takie
rozwiązanie jest na pewno godne uwagi i wartościowe. Carebiuro.de pomaga małym
polskim firmom. Czyni to dobrze, efektywnie oraz niedrogo. Polacy doceniają codzienną
współpracę z Carebiuro.de, bo daje ona doskonałe perspektywy.

8. Firmy działają solidnie, a wspierają je doradcy. Niemcy mają lepsze warunki dla małych
firm. Dlatego Polacy chętnie podejmują działania biznesowe w tym kraju. Radzą sobie
nieźle, nie odkładają niczego na później. Mogą zdobyć to, co jest ważne dla ich rozwoju –
doradztwo oraz zameldowanie w biurze Carebiuro.de.
9. Nie masz pomysłu jak zacząć biznes? Szukasz solidnego wsparcia? Potrzebujesz
długoterminowej pomocy w biznesie? Nie martw się, Carebiuro.de pomoże Tobie zawsze. I
ma to wpisane niejako w zakres działania. Dla Carebiuro.de możliwe jest wszystko,
dlatego warto o tym pamiętać. Dzięki Carebiuro.de praca w ramach gewerbe jest
efektywna.
10. Działaj, pracuj i rozwijaj się. W Niemczech masz łatwość działania, niskie opłaty, dobre
podatki, nie za wysokie, nie za niskie. Firmom dobrze się żyje w tym kraju i warto pozostać
na terenie Niemiec. Dzięki doradcom o wiele łatwiej jest rozwijać działalność biznesową. I to
jest najważniejsza prawda.

Nie oszczędzaj, korzystaj z pomocy ekspertów
Nie warto oszczędzać, pomoc ekspertów ma znaczenie, ułatwia życie oraz pozwala
oszczędzić cenny czas. Klienci lubią spokojnie funkcjonować i dobrze działać. Niemcy to łatwa i
szybka działalność – małe koszty zameldowania gewerbe, niewielkie opłaty, szybka reakcja
doradców oraz pomoc świadczona w języku polskim. Gdy już firma jest założona to przychodzi
czas na zakup ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwrot VAT z Niemiec
Rozliczenie podatku z Niemiec nie należy do trudnych czynności. Trzeba tylko zawsze
przestrzegać określonych terminów oraz złożyć odpowiednie dokumenty. Do 30 września składa
się wniosek o zwrot VAT z Niemiec za ubiegły rok kalendarzowy. Jest to procedura nazywana VATRef. Wiele polskich firm rejestruje się dla celów podatkowych w Niemczech. Rejestracja VAT w
Niemczech oznacza, że nie można ubiegać się o zwrot takiego podatku. Pojawiają się jednak
pewne pytania oraz wątpliwości – na przykład co się dzieje, gdy podmiot wyrejestrowano z Niemiec
przed zakończeniem roku rozliczeniowego? Zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w
Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG) powinno posiadać wiele firm.

Jakie faktury można dostać w Niemczech?
W Niemczech wystawia się faktury uproszczone. Nie muszą one mieć danych nabywcy.
Fakturami uproszczonymi są paragony fiskalne w Niemczech. Możliwe jest ubieganie się o zwrot
VAT na podstawie paragonów. Uproszczona faktura powinna być wystawiona do kwoty 250 €
brutto. Jeśli kwota jest wyższa to konieczna jest pełna faktura, z nazwą firmy oraz dokładnym
adresem. Jeśli polska firma kupiła w Niemczech materiały budowlane w grudniu 2017 roku, a
fakturę dostała w styczniu 2018 roku, wówczas może wnioskować o zwrot podatku VAT za styczeń
2018. Nie można ubiegać się o zwrot za wcześniejsze miesiące.
Jeśli podatnik kupił usługi czy towary z niemieckim podatkiem VAT, to może żądać zwrotu
takiego podatku. Jeśli polski podatnik nie zarejestrował się do celów VAT w Niemczech, to wtedy
procedura VAT-Ref jest konieczna. Tylko wtedy można uzyskać zwrot VAT z Niemiec.

Jak odzyskać podatek?
•

Wniosek składa się drogą elektroniczną do urzędu skarbowego w Polsce właściwego dla
miejsca zamieszkania danego podatnika i należy to uczynić do 30 września kolejnego roku.
Na podstawie wniosku następuje zwrot podatku VAT.

•

Przesyła się towary do magazynu Amazona w Niemczech.

Firma zarejestrowana jako podatnik VAT w Niemczech musi składać deklaracje podatkowe w
tym kraju. Przez pierwsze dwa lata robi to co miesiąc, a później w cyklu rocznym.
W ostatnich latach furorę robi sprzedaż na odległość. Jeśli firma jest płatnikiem VAT w Polsce o
musi rozliczać VAT w innych krajach, gdy przekroczy limit obowiązkowej rejestracji tego podatku.
Progi są różne w wielu krajach:
•

W Wielkiej Brytanii próg wynosi 70 000 funtów,

•

W Niemczech to 100 000 €, ale we Francji i Włoszech to tylko 35 000 €.

•

Co podatnik wiedzieć powinien?
Przepisy europejskie – dyrektywa VAT to ważne rozporządzenia i należy je znać. Polscy
przedsiębiorcy muszą sprawdzić kiedy istnieje obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech.
Rejestracja podatkowa nie jest trudna, ale można ułatwić ją jeszcze bardziej.

Doradcy są dla klientów
Firmy doradcze chętnie pomagają. Dobrą renomę ma firma servicevat.de, która doskonale
zna rynek i ma dobry cennik usług:
•

100 € kosztuje rejestracja VAT;

•

100 € miesięcznie płaci się za rozliczanie VAT.

Podatnik powinien dla własnego bezpieczeństwa uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. Jest
to łatwe działanie. Zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w Niemczech znać muszą firmy
zajmujące się sprzedażą wysyłkową. E-commerce VAT w Niemczech to doskonałe rozwiązanie, a
podatki są rozliczane zgodnie z przepisami niemieckiego prawa. Księgowość sprzedaży na
Amazon nie jest trudna, ale realizują ją specjalistyczne firmy. Rejestracja VAT sprzedaży na
Amazon jest obowiązkowa. Amazon i eBay VAT w Niemczech to obowiązek. Rejestracja VAT –
polska księgowość to najlepsze rozwiązanie.

Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech tanio!
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.

Czy polska polisa w Niemczech jest wystarczająca?
Nie, polska polisa w Niemczech to zdecydowanie za mało. Znane są przypadki, gdy po
tygodniu leczenia w Niemczech kończy się limit finansów na polskiej polisie i trzeba dokupić
dodatkowe ubezpieczenie lub wracać do Polski. Niemiecka polisa nie ma żadnych limitów, dlatego
warto z niej korzystać.

Niemiecka polisa umożliwia korzystanie z takich usług, jak:
•

Wizyty u internisty oraz lekarzy specjalistów;

•

Leczenie szpitalne;

•

Przewóz pacjenta do szpitala oraz transport z placówki do placówki, gdy jest taka potrzeba;

•

Rehabilitacja – masaże, inhalacje i tym podobne usługi;

•

Wizyty u okulisty i okulary;

•

Przegląd zębów oraz przygotowanie protez zębowych;

•

W razie potrzeby transport zwłok i finansowanie kosztów pogrzebu do 25 000 €

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. Doradcy firmy Eurokv.pl pomagają każdemu solidnie i dbają o bezpieczeństwo
pracowników oraz przedsiębiorców z Polski

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.

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.

