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Sprzedaż na Amazon wprowadzenie dla sprzedających 

w Niemczech 

Osoby chcące prowadzić działalność handlową za pośrednictwem platformy Amazon winny 

zapoznać się przed rozpoczęciem sprzedaży z ogólnymi zasadami, które pozwalają na legalną 

działalność. Jeśli sprzedajesz towary przez internet do klientów w innych krajach UE za pomocą 

realizacji przez Amazon (FBA), wtedy musisz się prawdopodobnie zarejestrować jako podatnik 

VAT w krajach Twoich klientów. Póki co pomysł unijnych urzędników mocno wspierany przez 

przedsiębiorców wszystkich krajów członkowskich o utworzeniu jednolitego, obowiązującego na 

terenie każdego kraju numeru podatnika VAT UE pozostaje w sferze projektów. W związku z tym 

każdy przedsiębiorca nawet prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą np. w 

Niemczech służącą sprzedaży na Amazon musi spełnić obowiązek rejestracji podatnika VAT w 

Niemczech. Podobnie gdy będziemy chcieli naszą sprzedaż prowadzić w każdym z kolejnych 27 

państw Unii – obowiązuje nas rejestracja jako podatnika VAT w każdym kraju z osobna. 

Konieczność rejestracji podatnika VAT przy sprzedaży 

przez Amazon w krajach Unii Europejskiej  

Prowadząc działalność gospodarczą i sprzedaż na Amazon / eBay nie ma konieczności byś 

rejestrował się jako płatnik VAT we wszystkich krajach Unii Europejskiej od razu. Konieczność taka 

nastąpi dopiero w momencie osiągnięcia progu sprzedaży w danym kraju. Progi te dotyczą 

wszystkich zagranicznych sprzedawców FBA. W przypadku sprzedaży poniżej tego rocznego 

progu w odpowiednim kraju, nie podlegasz rejestracji w tym kraju i odprowadzasz podatek VAT w 

oparciu o swój krajowy numer VAT. 

W momencie przekroczenia progu ustawa podatkowa każdego kraju nakłada na Ciebie 

obowiązek rejestracji jako podatnika VAT nie będącego rezydentem docelowego kraju. Ten 

przepis pozwala Ci na sprzedaż w każdym z krajów Unii Europejskiej bez konieczności 

powoływania firmy do życia w każdym z krajów odrębnie.  Nie znaczy, że nie musisz stosować 

przy sprzedaż krajowej stawki VAT i odprowadzać podatku do organów podatkowych każdego z 

krajów poszczególnie. Oprócz obowiązku odprowadzania podatku VAT wiedz, że musisz się 

zarejestrować w danym kraju w przypadku gdy towary, które wprowadzasz do obrotu są 

magazynowane w zagranicznych magazynach Amazon w Europie a sprzedaż prowadzisz do 

krajowych odbiorców.  

 

 



 

  

Przepisy regulujące podatek VAT UE przy sprzedaży 

produktów przez Amazon.  

Miliony naszych rodaków robi codziennie zakupy przez internet korzystając z najbardziej 

popularnych ale i tych mniej znanych platform sprzedażowych w Polsce, Europie i na 

świecie.  Zakupy na Allegro, w Chinach na Alliexpress czy Amazon to już dzisiaj codzienność dla 

Polaków. Coraz większa liczba naszych rodaków korzysta z platform sprzedażowych nie tylko jako 

klienci – z każdym rokiem rośnie liczba tych, którzy dzięki platformom typu Amazon prowadzą 

biznes sprzedażowy na szeroko zakrojoną skalę. Mając na uwadze, że mimo wszystko to nadal 

nowinka na naszym rynku zwłaszcza pod względem legalnego prowadzenia i prawidłowego 

rozliczania tego typu biznesu każda informacja, związana z przepisami regulującymi m.in. 

dystrybucje, działalność handlową poprzez Amazon czy rozliczanie podatków jest na wagę złota.  

Dlatego doradcy podatkowi servicevat.de specjalizujący się od lat we wspieraniu polskich 

handlowców na Amazon przygotowali kompendium wiedzy zawierające najbardziej istotne 

informacje związane z podatkiem VAT od działalności handlowej na tej platformie. To jak przepisy 

europejskie – dyrektywa VAT reguluje kwestie podatkowe a jak do tego odnoszą się polska ustawa 

o VAT. Zachęcamy do lektury. 

Trudne zasady prowadzenia sprzedaży Amazon – gdzie 

szukać pomocy? 

Doradcy podatkowi kancelarii officevat.de zdają sobie doskonałe sprawę z faktu, że 

prowadzenie sprzedaży towarów na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem platform typu 

Amazon/eBay zwykle nastręcza wielu kłopotów zwłaszcza od strony podatkowej i księgowej. 

Mnogość przepisów, śledzenie progów sprzedażowych, rozliczanie podatku VAT w każdym kraju, w 

którym prowadzimy sprzedaż, regulowanie podatków do poszczególnych urzędów finansowych czy 

wreszcie składanie deklaracji VAT to zajęcie dla specjalistów, którzy na bieżąco poprowadzą dla 

Ciebie księgowość firmy i będą służyć wsparciem merytorycznym. 

 



 

  

Sprzedaż towarów przez Amazon – czy muszę być 

zarejestrowanym podatnikiem VAT ? 

Sposób rozliczenia podatku VAT od sprzedaży na Amazon, zależy od tego, z jakiego miejsca 

nasze produkty są wysyłane do nabywców. Mamy tutaj dwie możliwości: 

1. sprzedaż wysyłkową z Polski, czyli tzw. distance selling, 

2. sprzedaż za pośrednictwem magazynów Amazon, czyli tzw. FBA. 

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, tzn. sprzedaży towarów na rzecz podmiotów nie będących 

podatnikami podatku od wartości dodane, jeżeli towary nie są nowymi środkami transportu oraz nie 

są montowane przez dostawcę na miejscu dostawy, możliwe jest opodatkowanie w miejscu 

rozpoczęcia dostawy, w ramach limitów określanych przez poszczególne państwa członkowskie UE. 

Podatek VAT a FBA (Fullfilment By Amazon). 

Prowadząc sprzedaż produktów przez Amazon możemy wybrać opcję obsługi wraz z 

pakowaniem i wysyłką naszych produktów, co także będzie miało bezpośredni wpływ na nasz model 

rozliczania podatku VAT. 

Wysyłając produkty do magazynów FBA możemy zdecydować czy towar jaki wysyłamy dla 

danego kraju docelowego będzie dostępny dla wszystkich kupujących w Europie (tzw. Pan 

European FBA) tym samym pozwalając na jego składowanie produktów w krajach w których 

Amazon posiada swoje centra dystrybucyjne – Niemcy, Włoch , Francja ,Hiszpania, Wielka Brytania 

oraz Polska i Czechy. 

Interpretacja przepisów podatkowych w takim modelu obsługi gdzie towar składowany jest na 

terenie danego kraju wymaga od nas rejestracji do VAT natychmiastowo w momencie podjęcia 

decyzji o korzystaniu z takiej opcji sprzedaży, a nie po przekroczeniu progu threshold sprzedaży. By 

móc sprzedawać nasze produkty w modelu Pan European FBA wymogiem jest aby nasza firma była 

zarejestrowanym podatnikiem VAT w krajach EU. 

 



 

  
Pomocy - jak rozliczać sprzedaż na Amazon/Ebay? 

Jeżeli ogrom przepisów i dyrektyw unijnych, związanych z prowadzeniem sprzedaży przez 

Amazon/Ebay przytłacza Cię i pomimo najszczerszych chęci nadal sprawia Ci to trudność to czas 

na sięgnięcie po pomoc specjalistów officevat.de. 

 Kancelaria  officevat.de doradztwa podatkowego powołana została do życia celowo dla 

wsparcia merytorycznego Polaków, prowadzących sprzedaż na Amazon we wszystkich krajach 

członkowskich Unii Europejskiej. Co zapewniamy? 

→ rejestracja VAT w każdym z 28 krajów Unii Europejskiej, 

→ bieżąca obsługa finansowo-podatkowa rozliczenia podatku VAT, deklaracje, 

→  reprezentacja przed urzędami podatkowymi rynków, na których prowadzisz sprzedaż; 

→ statystyka i analiza podatkowa na bieżące i stałe zapotrzebowanie wewnętrzne firmy 

Z www.officevat.de Twój biznes na Amazon/eBay to gwarancja sukcesu ! 

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami officevat.de. 

 



 

  

Firma w Niemczech od A do Z – www.carebiuro.de 

Naszą misją jest zakładanie polskich firm w Niemczech. Wspieramy małe i średnie firmy, które 

podejmują wyzwanie istnienia na niemieckim rynku. Dbamy starannie i solidnie o wszelkie działania 

takie, jak: 

• uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / Gewerbeanmeldung / Gewerbe 

•  zakładamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

• znajdujemy oraz wynajmujemy lokal na działania gospodarcze  

•  dokonujemy rejestracji firm w Urzędzie Skarbowym / Finanzamt 

•  organizujemy wpis firmy do Izby Rzemieślniczej – IHK / HWK 

•  dbamy o wszelkie kwestie związane z BG-BAU 

•  realizujemy bardzo solidnie pełną obsługę biurową małej firmy 

•  mamy w działaniach pełną księgowość oraz sprawy kadrowe 

•  troszczymy się o coroczne rozliczenia kadrowe 

•  ubezpieczamy bardzo solidnie firmy 

•  mamy porady prawne z dziedzinie gospodarki 

• przygotowujemy tłumaczenia pisemne oraz ustne 

• zabiegamy o zwolnienie z podatku budowlanego (15 %) / Bauabzugsteuer 

•  zapewniamy zasiłki w Niemczech dla pracowników firmy – są to zasiłek na dziecko i zasiłek 

rodzicielski (Kindergeld/Elterngeld) 

 



 

  
Jak działa Carebiuro.de ? 

Działamy zawsze kompleksowo. Carebiuro.de wspiera każdą małą firmę. Ma na 

podorędziu wiele działań nieodzownych dla takiej firmy. Znamy przepisy niemieckiego prawa i 

niemieckie realia biznesowe i to bardzo gruntownie. 

 Za 50 € rejestrujemy firmy,  

Za 35 € miesięcznie prowadzimy wszelkie sprawy gewerbe. 

 Nie odkładamy działań na później, troszczymy się o klientów, mamy bardzo wiele do 

zapewnienia. Niemiecki rynek nie ma tajemnic przed nami 

Carebiuro.de doskonale rozeznała niemiecki rynek wyjątkowo dobrze. Nasza biuro działa 

najlepiej, jak można. Troszczymy się drobiazgowo o naszych klientów – zostań jednym z nich. 

 



 

  

Polisa na życie w Niemczech  

Ubezpieczenia na życie w Niemczech w Niemczech jest obowiązkowe. Ubezpieczenie 

zdrowotne 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.  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.  

Co ma Eurokv.pl dla ubezpieczonego? 

Eurokv.pl ma ubezpieczenia gewerbe, ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe, 

chorobowe oraz emerytalne, a także turystyczne. Eurokv.pl oferuje ubezpieczonemu: 

✓ Rzetelność doradców; 

✓ Solidność; 

✓ Obsługę w języku polskim; 

✓ Tanie polisy; 

✓ Pomoc w każdej sprawie; 

✓ Ochronę prawną; 

✓ Dokumenty przesłane mailem i następnie listem na adres wskazany przez klienta. 

 



 

  
Polisy Eurokv.pl to doskonały produkt, dzięki któremu można spokojnie 

mieszkać w Niemczech, nie obawiając się problemów. Polisa może rozwiązać wiele 

kłopotów i pomóc niejednej osobie. 

Dzięki takiej polisie można leczyć się nie dopłacając. Prywatne leczenie jest drogie, dlatego 

nie warto zwlekać z zakupem polisy. Narażanie się na drogie leczenie i duże wydatki to kiepskie 

rozwiązanie 

 Polisa zdrowotna daje: 

➢ Pomoc lekarską w przychodni; 

➢ Leczenie w szpitalu, z włączeniem diagnostyki oraz operacji; 

➢ Badania medyczne ogólne oraz specjalistyczne; 

➢ Transport chorej osoby do placówki szpitalnej; 

➢ Leki oraz opatrunki zapisane przez lekarza; 

➢ Rehabilitację zapisaną przez lekarza i wiele innych usług. 

 

 

 

 

 



 

  

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.officevat.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.officevat.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. 

 


