
 

  



 

  

Amazon, VAT i polskie firmy 

  

Nowe przepisy postawiły sprzedaż internetową na głowie. Firmy korzystające z 

magazynów Amazon muszą liczyć się z koniecznością opłacania podatku VAT 

 

Firmy mają obowiązek dokładnego liczenia transakcji, ponieważ po przekroczeniu limitu 

100 000 € muszą od razu dokonać rejestracji do podatku VAT. Operatorzy rynków internetowych, 

czyli np. Amazona i eBay, będą chcieli zrzucić z siebie odpowiedzialności za zobowiązania 

sprzedawców związane z podatkiem VAT. Firmy będą musiały podać swoje dane, przedstawić 

zaświadczenie z urzędu skarbowego o płaceniu podatku VAT. Będą pod lupą Amazona i tym 

podobnych firm, oraz zostaną dokładnie sprawdzone przez fiskusa. Nie będzie już tak jak kiedyś, 

że firmy sprzedawały towary i nie odprowadzały VAT należnego państwu niemieckiemu. Państwo 

będzie rygorystycznie przestrzegało opracowanych przepisów, ponieważ będzie mu zależało na 

dobrej ściągalności składek.  

 

Próg podatku VAT w Niemczech jest określony na 

100 000 €, w innych krajach progi są odmienne 

 

Polski sprzedawca wysyłając towary z Polski do klienta w Niemczech, ma prawo 

przedstawić fakturę z polskim podatkiem VAT do limitu 100.000 €. Po przekroczeniu takiego progu 

firma rejestruje się w Niemczech, płaci 19 procent, a nie jest to wysoki VAT. Dla porównania w 

Polsce wynosi on 23 procent.  

 

 



 

  

Sprzedaż wysyłkowa z magazynu z Niemiec to częsta 

rzecz 

Obowiązki płacenia podatku VAT dręczą niejedną firmę.  Ważne jest miejsce z którego towar 

polskiego przedsiębiorcy jest przesyłany przez Amazon i podobne firmy do nabywcy w Niemczech. 

Przywóz towarów do Niemiec oraz ich sprzedaż z magazynu w Niemczech znaczy, że należy 

płacić niemiecki podatek. Przedsiębiorca musi zgłosić się do VAT w niemieckim urzędzie 

skarbowym.  

Jeśli polska firma przechowuje własne produkty w magazynach w Anglii, Polsce czy Francji 

lub Hiszpanii to jej obowiązkiem jest płacenie podatku VAT w danym kraju – oczywiście, gdy firma 

przekroczy progi lub zrezygnuje z tego uprawnienia i od razu zgłosi się do VAT.    

 

Od 2019 r. niemieccy operatorzy rynków internetowych 

nie mają łatwego życia 

 

Ministerstwo Finansów w Niemczech stara się, aby wpływy do budżetu rosły, a nie malały. 

Stąd dokładny monitoring działania Amazona, eBay oraz tym podobnych firm i ich klientów.  

Operatorzy rynku internetowego mają obowiązek zebrać dane firm, które u nich magazynują towary 

oraz przekazują je do klientów.          

 Operatorzy muszą przechowywać dane (zgodnie z RODO) oraz udostępnić je urzędom 

skarbowym. Są odpowiedzialni za VAT nie odprowadzony przez sprzedawców do niemieckiego 

budżetu. Jeśli nie zadbają o własne interesy to będą musiały zapłacić VAT.  

Operatorzy będą domagali się zaświadczeń od firm, przymuszając je niejako w ten sposób 

do rejestracji do podatku VAT. 

 

 



 

  

Nowe przepisy 

Nowe przepisy obejmują operatorów sprzedaży internetowej oraz handlowców z nimi 

współpracujących. 

Firmy oraz osoby handlujące w internecie muszą udostępnić Amazon dane: 

1. Nazwa oraz adres sprzedawcy; 

2. Numer identyfikacji podatkowej;  

3. Terminy ważności zaświadczenia o rejestracji podatkowej sprzedawcy, 

4. Data i wysokość generowanych obrotów. 

5. Miejsce zapoczątkowania przewozu towaru lub jego wysyłki oraz miejsce do którego towar 

ma dotrzeć. 

Powyższe dane trafiają zawsze do urzędów skarbowych. 

 

Odpowiedzialność operatora to konieczność zachowania obowiązku płacenia podatku VAT 

sprzedawcy – jeśli sprzedawca nie postępuje uczciwie to operator musi przypilnować, aby zmienił 

postępowanie lub zablokować go na platformie sprzedażowej. Operator nie będzie zobligowany do 

pokrycia podatku VAT za sprzedawcę, gdy zablokuje możliwość jego współpracy z Amazonem oraz 

eBay. Musi być surowy, aby nie płacić za niego jego zaległych składek.  I na pewno operatorzy 

platform sprzedażowych na pewno na płacenie zaległych składek sobie nie pozwolą. Będą dbali o 

własne interesy solidnie, ponieważ nie zależy im na problemach z fiskusem.  

 

Sprzedawca musi być czujny 

 

Sprzeda wcy muszą  bardzo  dok ładn ie  poznać  p rzep is y e uropejsk ie  –  

dyrekt ywa VAT  oraz  dok ładn ie  spra wd z i ć  czy  obowiązek re jest rac j i  do  VAT  

w Nie mczec h b ynajmnie j  ic h nie  d otyczy.  G odne poznan ia  są  zmiany w 

sprzedaży na Amazon i eBay w Niemczech oraz pozyskać konieczne zaświadczenie o 

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

 Płatnicy VAT bez problemu i oczekiwania mogą uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. 

Rejestracja podatkowa do VAT będzie częstsza, a e-commerce VAT w Niemczech to duże 

przychody. Księgowość sprzedaży na Amazon prowadzić należy skrupulatnie, bez omyłek, a 

rejestracja VAT sprzedaży na Amazon jest sposobem na internetowy handel. Amazon i eBay w 

Niemczech to firmy potężne, dbające o własny dobry wizerunek. 

 

 



 

  
 

Rejestracja VAT – polska księgowość to działanie bardzo często zamawiane i dobrze 

opłacane. 

www.officevat.de za 100 € zarejestruje firmę do podatku. Poza tym za 

100 € miesięcznie rozliczy podatek VAT 

 

 

 



 

  

Gewerbe pomaga zarobić 

Gewerba jest niewielkim działaniem gospodarczym. Szczególnie chętnie podejmują je osoby 

z Polski. Jest jednak źródłem pewnych kosztów, które należy od razu uwzględnić w budżecie firmy. 

Opiekunka osób starszych pracująca na własny rachunek musi zapewnić sobie pieniądze na 

pokrywanie drobnych kosztów. 

Opiekunka osób starszych musi opłacić za wiele spraw 

Opiekunka osób starszych powinna brać pod uwagę takie koszty, jak: 

• Kupno ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowe od 2009 roku) 

• Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne 

• Reklamacje usług (nie wszyscy klienci są zadowoleni) 

• Dojazd opiekunki do domu opieki lub domów osób starszych 

• Koszty prowadzenia małej firmy na co dzień (księgowość, korespondencja, rozliczenia 

podatkowe, itp.). 

Po co meldunek do Gewerbe? U nas jest 

Jak zameldować się w Niemczech i gdzie? Takie pytanie często zadają sobie Polacy. Nie 

trzeba jednak tego czynić, trzeba działać szybko, skutecznie i bez zwłoki. Po co meldunek do 

Gewerbe? U nas jest on dostępny. U nas, czyli w Carebiuro.de, firmie oferującej pomoc polskim 

firmom zaczynającym działalność na terenie Niemiec. Polacy nie muszą już zadawać sobie pytania 

po co meldunek do Gewerbe? U nas jest on oferowany każdemu. Firma w Niemczech bez 

meldunku działa zgodnie z przepisami niemieckiego prawa. I to jest ogromne osiągnięcie. Od 

2011 roku Polacy nie mają żadnych barier dla pracy na terenie Niemiec. To duża zaleta, bo 

Niemcy są blisko, język jest łatwy, a biurokratyczne bariery dla działań gospodarczych są o wiele 

mniejsze niż w Polsce. Wysokie koszty polskiego ZUS zniechęcają do prowadzenia działalności w 

Polsce. Lepiej pojechać kilkaset kilometrów i podjąć działania gospodarcze w tym kraju.  

 



 

  

Koszt pomocy Carebiuro.de nie jest wysoki 

Carebiuro.de pomaga Polakom podejmującym działania gospodarcze w Niemczech. Robi to 

szybko i bez najmniejszych zawirowań. Koszty są takie: 

• Rejestracja firmy kosztuje 50 € – doradcy Carebiuro.de sami zrealizują wszelkie 

formalności, a Polak zajmie się promowaniem firmy i szukaniem klientów na wszelkie usługi. 

• Prowadzenie firmy na co dzień pociąga za sobą wydatek 35 € miesięcznie dla firm 

opiekunek seniorów, 50 € wydają inne firmy, a osoby oczekujące szerszego zakresu usług 

płacą 100 €. W tej cenie prowadzone jest wirtualne biuro, realizowane są działania księgowe i 

podatkowe, zapewniona jest strona internetowa, oferuje się wizytówki oraz pieczątkę. 

Pomoc Carebiuro.de pozwala zapomnieć o codziennych działaniach, a skupić się na 

pozyskaniu klientów i działaniach gospodarczych danej firmy. Warto wybrać pomocnika solidnego, 

terminowego oraz posiadającego nieodzowne doświadczenie. Takie właśnie jest Carebiuro.de. 

Oferuje niskie koszty zameldowania gewerbe na terenie Niemiec. A później gewerbe bez 

meldunku można działać i zarabiać.  

 



 

  

Ubezpieczenia w Niemczech dla Polaków – oferta 

doskonała 

Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech to obowiązek. Każda osoba musi się postarać i 

zakupić je jak najszybciej, najlepiej od razu po podjęciu pracy lub założeniu gewerbe.  

Dla każdego Polaka polisa zdrowotna oznacza wiele: 

• Leczenie w przychodni; 

• Leczenie w szpitalu; 

• Dostęp do badań; 

• Ratownictwo medyczne i inne usługi zgodne z zakresem danej polisy. 

 

Lecznictwo w Niemczech jest doskonałe, ale nie należy do tanich. Dzięki polisie każdy Polak 

ma dostęp do niedrogiego leczenia.. Poza polisą prywatne leczenie jest ogromnie kosztowne. 

Nawet małe przeziębienie może poczynić poważną wyrwę w domowym budżecie.  

Eurokv.pl – warto korzystać czy nie? 
 

Eurokv.pl przedstawi ubezpieczenia zdrowotne, niedrogie i korzystne. Co prawda 
każdy członek rodziny musi ubezpieczyć się oddzielnie, ale i tak jest to opłacalna opcja. Za 
kilkadziesiąt euro można zyskać polisę zdrowotną. Dzięki polisie nie czeka się na wizytę u 
lekarza oraz badania, co jest dodatkową wartością takiego rozwiązania.  

 

 



 

  

Jakie są koszty polis w firmie Eurokv.pl? 

Firma posiada polisy w niewysokich cenach. Stawki kształtują się następująco: 

• Opiekunka seniorów za miesięczne ubezpieczenie płaci 30 €,  

• Student z Polski zapłaci od 27 € za polisę zdrowotną; 

• Firma budowlana uiści miesięcznie od 55 € ; 

 

Podsumowując, prywatne ubezpieczenia w Niemczech są korzystne. Dlaczego? Ponieważ są 

niedrogie, łatwe do uzyskania online oraz zapewniają pełnowartościową pomoc medyczną, bez 

limitów na leczenie. Ubezpieczenie za granicą koniecznie trzeba mieć, bo daje ono poczucie, że 

w razie potrzeby pacjent dostanie najlepsze leczenie, bez konieczności powrotu do Polski.  

 

 

 

 

 



 

  
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. 

 


