
 

 



 

  

Jacy są Anglicy jako klienci? 

Brytyjczycy kupują podobnie, jak Polacy. Anglicy doceniają zakupy z dostawą do domu. 91 

procent klientów wybiera taką opcję, zamawiając żywność, odzież, obuwie. Na drugim miejscu jest 

zakup towarów w sklepach stacjonarnych lub odbiór towaru w wybranym punkcie. 

Najczęściej za towary płaci się kartą płatniczą – 49 procent Anglików wybiera taką płatność 

za zakupy online, natomiast 40 procent płaci dzięki PayPal lub wybiera inne usługi. Szybkość 

transakcji najbardziej przekonuje Brytyjczyków. Sprzedając na rynku angielskim należy sprawdzić 

wymagania urządzeń mobilnych. Coraz częściej Anglicy kupują towary za ich pośrednictwem.  

Sprzedaż online w Wielkiej Brytanii daje zarobki 

Wielka Brytania to duży i bogaty kraj, jedno ze światowych mocarstw, potęga gospodarcza. 

Patrząc na PKB jest ona na drugim miejscu w Europie. Silniejsze od niej są jedynie Niemcy, które 

potęgę budowały przez stulecia, a po II wojnie światowej stały się, paradoksalnie, jeszcze 

silniejsze. Są także na piątym miejscu w światowych rankingach, ustępując jedynie USA, Chinach, 

Japonii oraz Niemczech. Najważniejszy w tym kraju jest dzisiaj sektor usług. UK to duże państwo, 

silne pod względem ekonomii, kultury, nauki, polityki oraz z dużą oraz mocną armią. 

Rejestracja do podatku VAT w Wielkiej Brytanii kosztuje 80 funtów, a comiesięczne 

rozliczenie podatku to 50 funtów. Jest to niewysoka kwota, ale stawki mogą się różnić – 

każda firma doradcza ma odmienne stawki takich usług.  

 

 



 

  
Coraz większą rolę zaczyna odgrywać eksport z Polski do tego kraju. Jego rola oraz 

wartość rośnie z roku na rok. Polskie produkty cieszą się dobrą opinią. Nie tylko Brytyjczycy 

je kupują, ale przede wszystkim Polacy zamieszkali w Wielkiej Brytanii wybierają marki znane i 

lubiane. Anglia obecnie znajduje się na trzecim miejscu w eksporcie z Polski. Do Wielkiej Brytanii 

trafia wiele produktów. Są to: 

• Produkty elektroniczne, 

• Urządzenia telekomunikacyjne; 

• Samochody i inne pojazdy; 

• Maszyny biurowe; 

• Urządzenia służące do przetwarzania danych; 

• Maszyny elektryczne; 

• Meble, 

• Pościele 

• Aparatura wszelkiego rodzaju; 

• Produkty rolno-spożywcze – szczególnie popularne są sery i wędliny z Polski sprzedawane 

do Anglii; 

• Produkty chemiczne 

 

 

 

 

 



 

  
eBay, jak na nim sprzedawać? 

eBay to jeden z największych portalu aukcyjnych na świecie. Niedawno wprowadził edycję 

strony w języku polskim i zoptymalizował stronę internetową pod oczekiwania polskich 

użytkowników. Ponadto eBay konkuruje z Allegro, najpopularniejszym w Polsce portalem 

sprzedażowym, i jest jego silnym konkurentem. Zanim jednak zacznie się sprzedawać za 

pośrednictwem eBay trzeba poznać wytyczne. Początkowo trzeba poddać się weryfikacji. Można 

ją przeprowadzić telefonicznie, listownie albo dzięki danym z karty kredytowej. Później trzeba 

stworzyć konto PayPal. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie sprzedaży.  

Jak sprzedawać za pośrednictwem eBay do Wielkiej 

Brytanii? 

Najpierw należy poznać zasady realizowania transakcji na eBay. Nie wszystkie produkty można 

sprzedawać do Wielkiej Brytanii. Sprzedaż produktów wymaga znajomości globalnych standardów 

obsługi klienta. Zawsze też trzeba wypełniać faktury dla zagranicznych klientów. Muszą one być 

wystawione w walucie uwzględnionej w umowie. Jeśli cena produktu podana jest w funtach to 

faktura musi być wystawiona w funtach. Ważny jest także sposób rozliczania transakcji. Towary 

wysyłane z Polski do jednego z krajów Unii Europejskiej są opodatkowane w kraju nabywcy. Art. 

23 ust. 2 i 3 ustawy o podatku VAT określa limity obowiązujące w różnych krajach. Warto 

wiedzieć, że w Wielkiej Brytanii limit wynosi 70 000 funtów szterlingów. Firma aktywna w Polsce 

może sprzedać do Anglii produkty o wartości do 337 400 funtów. Gdy przekroczy tę kwotę to 

będzie musiała zarejestrować działalność w UK i tam płacić podatek VAT. Rejestrację VAT można 

przeprowadzić przed tym progiem. Zarobki będą nieco wyższe, ponieważ VAT w Wielkiej Brytanii 

wynosi 20 procent. W Polsce natomiast VAT opiewa na 23 procent. 

 



 

  

VAT a eBay 

Podatek VAT obowiązuje od sprzedaży dóbr oraz usług w Unii Europejskiej, w krajach 

członkowskich wspólnoty. Transakcje dokonywane online także są objęte takim podatkiem. eBay 

jest ulokowany w Luksemburgu, zatem opłaty od użytkowników prywatnych realizuje się według 

stawek tego kraju. Jeśli firma rejestruje się na eBay jako jednostka mająca siedzibę w jednym z 

krajów UE, a nie w Luksemburgu, to wówczas nie ma od razu naliczanego VAT. W systemie 

każda firma musi podać własny numer identyfikacyjny VAT. Jest on widoczny na fakturach VAT, 

tam też wpisywana jest kwota netto, a podatnik rozlicza się zgodnie z zasadą odwrotnego 

obciążenia. Przepisy europejskie – dyrektywa VAT obowiązują podatników. Obowiązek 

rejestracji do VAT w Niemczech to jedno, a podobny obowiązek istnieje też w Wielkiej Brytanii. 

Zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w Niemczech nie dotyczą Wielkiej Brytanii. 

Rejestracja podatkowa to obowiązek podatnika. Rejestracja VAT – polska księgowość jest 

jednym z możliwych rozwiązań. Amazon i eBay VAT w Niemczech to ważna wiedza dla 

podatników, w UK zasady są jednak nieco inne. Działając na niemieckim rynku przedsiębiorca 

powinien uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. Takie zaświadczenie o rejestracji jako 

podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG) jest ważne i trzeba je mieć u siebie. 

E-Commerce vat w Niemczech to sprawa najważniejsza, nie płacąc należnego państwu VAT, 

przedsiębiorca popełnia przestępstwo. Dlatego warto prowadzić księgowość sprzedaży na 

Amazon. Rejestracja VAT sprzedaży na Amazon to ważna sprawa.  

Jeśli klient nie wie jak sobie radzić z VAT to może poprosić officeVAT.de o pomoc. Nasze 

stawki za usługi nie są wygórowane :   

• Za 100 € będzie miał zarejestrowany VAT. 

• Za 100 € miesięcznie będzie miał rozliczony VAT.  

 

 

 



 

  

Rejestrowanie działalności na własny rachunek jest 

całkiem nietrudne 

Przed rozpoczęciem działań gospodarczych koniecznie należy: 

• Zarejestrować firmę w urzędzie ds. gospodarczych w Niemczech,  

• zameldować się w miejscu zamieszkania. 

• Trzeba zabrać ze sobą kilka dokumentów: kopię paszportu, dowód zameldowania, 

wypełniony prawidłowo formularz z pełnym opisem działalności gospodarczej, umowę 

kupna,, dzierżawy bądź wynajmu lokalu na aktywność gospodarczą. 

• Po rejestracji urząd ds. gospodarczych informuje urząd skarbowy o rejestracji firmy. To jego 

powinność, a firma nie musi o tym w ogóle pamiętać. 

 

W Niemczech opłaca się prowadzić mała firmę. Polacy przekonali się o tym już w 2011 roku, gdy 

mogli zacząć bez ograniczeń pracować i prowadzić działania gospodarcze w Niemczech. 

Skorzystali z tej okazji niezwykle chętnie, ciesząc się doskonałymi warunkami działania oraz 

dobrymi dochodami. Osoby fizyczne mogą mieć mała firmę w Niemczech, nazywaną gewerbe.  

 Przepisy dotyczące gewerbe nie są skomplikowane, działalność nie jest droga, stąd duże 

zainteresowanie tą formą działalności. Oprócz gewerbe można prowadzić także inne rodzaje firm:  

• niezależny oddział 

•  przedstawicielstwo 

•  spółka jawna 

•  spółka komandytowa 

•  spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  

• działalność własna czy też na własny rachunek 

 

 

 



 

  

Potrzebujesz wsparcia? Zadbamy o Ciebie! 

Rejestrowanie działalności jest męczące – krążenie od urzędu do urzędu, wypełnianie 

dokumentacji, dbałość o realizację działań biznesowych. Chcesz uzyskać wsparcie? Szukasz 

solidnej pomocy? Carebiuro.de jest dla Ciebie. Zapewniamy, że : 

• za 50 € zarejestrujemy działalność, 

• za 35 € zajmiemy się sprawami gewerbe rzetelnie i kompleksowo.  

Warto wejść w biznes z nami, bo Carebiuro.de to doskonała jakość i 

wspaniała współpraca. 

 



 

  

Tanie ubezpieczenie od 30 € - EuroKV.pl 

Polisy są produktem znanym na całym świecie. W Polsce nie są często kupowane, ponieważ 

Polacy nadal mało zarabiają i muszą oszczędzać na pewnych wydatkach. Polisy niemieckie to 

doskonałe rozwiązanie dla każdego człowieka, który ma zamiar wydać kilkadziesiąt euro na 

bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, a nie polegać na polisie polskiej czy EKUZ. Niemiecka polisa 

zdrowotna oferuje pełne ubezpieczenie, ponieważ nie określa limitów usług. Niemiecka polisa jest 

znacznie lepsza od polskich ubezpieczeń, ponieważ mają one ograniczone kwoty na kurację. 

Leczenie jest drogie, więc limity polskich polis szybko się kończą, a chory jest przewożony na koszt 

własny do ojczyzny. Polisy niemieckie nie mają limitów. Eurokv.pl oferuje tanie oferty 

ubezpieczeń niemieckich. Pracując w Niemczech nawet przez sezon można potrzebować pomocy 

medycznej. Polisa zapewni pomoc tanio i szybko. Mając prywatną polisę zdrowotną nie trzeba wcale 

czekać na wizytę u lekarza. 

Ile kosztują inne polisy? 

• Student płaci od 27 € za ubezpieczenie zdrowotne oraz OC; 

• Opiekunka może mieć polisę zdrowotną od 30 € miesięcznie  

• Firma budowlana poza grupą ryzyka płaci od 55 € miesięcznie; 

Co ma Eurokv.pl dla ubezpieczonego? 

Eurokv.pl ma ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe, OC. Tanie ubezpieczenie od 30 

euro – Eurokv.pl to najtańszy produkt tej firmy. 

Eurokv.de oferuje ubezpieczonemu: 

• Rzetelność doradców; 

• Solidność; 

• Obsługę w języku polskim; 

• Tanie polisy; 

• Dokumenty przesłane mejlem i następnie listem na adres wskazany przez klienta. 

 

 



 

  
Polisa zdrowotna ma wiele zalet i dzięki niej ubezpieczony zyskuje:  

• Pomoc lekarską w przychodni; 

• Leczenie w szpitalu; 

• Badania medyczne ogólne oraz specjalistyczne; 

• Transport chorej osoby do placówki szpitalnej; 

• Leki oraz opatrunki zapisane przez lekarza; 

• Transport zwłok lub pokrycie kosztów pogrzebu. 

 

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. Ubezpieczenie zdrowotne cena w Eurokv.pl jest niska. AOK Niemcy to 350 € 

miesięcznie, czyli całkiem sporo. Wybór jest oczywisty – tania polisa w Eurokv.de to doskonałe 

rozwiązanie dla każdego. Eurokv.pl przesyła podpisane dokumenty na dwa sposoby: mailem oraz 

pocztą tradycyjną. Szybko, bez długiego czasu oczekiwania. Dobra polisa zdrowotna to doskonała 

oferta dla każdego pracownika czy samozatrudnionego. Można ją uzupełnić o warianty dodatkowe. 

Tanie ubezpieczenie od 30 €  – Eurokv.pl jest najlepszą ofertą na niemieckim rynku.  

 

 

 

 



 

  
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. 

 


