
 

 



 

  

Obowiązek rejestrowania podatku VAT w Niemczech, 

czyli co trzeba wiedzieć 

Podatek VAT nazywany jest terytorialnym podatkiem. Zasady opisują przepisy 

europejskich dyrektyw. Opisują one dokładnie, w którym kraju trzeba rozliczyć transakcję VAT. 

Przepisy ustawy o VAT w Niemczech są zbieżne z przepisami polskiej ustawy o podatku od 

towarów oraz usług. Polscy przedsiębiorcy kupując w Niemczech towary lub sprzedając do 

Niemiec towary wystawiają przeważnie faktury z zerową stawką VAT, sami otrzymują podobne 

dokumenty. Czasami jednak biznesmen nie może uniknąć płacenia podatku VAT w Niemczech i 

musi postarać się o niemiecki numer VAT.  Jeśli obowiązek rejestracji w Niemczech do VAT 

powstaje, gdy polska firma musi rozliczyć niemiecki podatek VAT to polska firma musi 

odprowadzić niemiecki VAT. Dzieje się tak, gdy firma nie może przerzucić tego obowiązku na 

odbiorcę usługi czy też kupującego towar w ramach procedury odwrotnego obciążenia. Firmy 

powinny pobrać zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w Niemczech (Bescheinigung 

nach § 22f UStG). Bardzo łatwo jest uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja 

podatkowa nie jest skomplikowana, ale wymaga dobrej znajomości języka niemieckiego. E-

commerce w Niemczech także płaci podatek VAT. Amazon i eBay VAT w Niemczech są 

bardzo popularne w Niemczech. Księgowość sprzedaży na Amazon uwzględnia taki podatek. 

Rejestracja VAT sprzedaży na Amazon jest potrzebna. Rejestracja VAT – polska 

księgowość musi dokładnie rozeznać przepisy i wiedzieć kiedy podatek VAT trzeba płacić, a 

kiedy można ten obowiązek przerzucić na nabywcę usługi.  

Czy dopuszczalne są inne dokumenty niż 

faktura? 

Nie mieck ie  p rzep i sy  o  VAT u wzg lęd n ia ją  tzw.  fakt urę  up roszczo ną 

(Kle inbet ragsre chnung) .  Fak tu ra  u proszczona n i e  za wie ra  danych  

nabywcy.   

Parago ny f iska l ne  są  uzna wane,  mogą to  być  parago ny np .  za  pa l iwo ,  

taksó wk i  czy  też  u s ług i  noc lego we.   

 

Do końca  201 6 r .  fak tu ra  uproszczo na by ła  wys ta wiana  do  kwoty  150  €  

Obecn ie  p róg  wynos i  250  € .  Przep i sy  te  są  s toso wane  od  począ tku  2017  

roku .  

 

 



 

  

Podsu mo wu jąc ,  jeś l i  n i e  jes teś  pe wny co  do  VAT n ie  b łąd ź ,  l ecz  spy ta j  

kon ieczn ie  eksper tó w.  On i  na  pe wn o rozwie ją  wie l e  wą tp l iwośc i  i  n i e  

pozwo lą  na  b łędy  sku tku jące  kara mi  f i nansowymi .  Dba j o  ren t o wność  f i rmy,  

n i e  pozos ta wia j  p i en iędzy  za  g ran i cą ,  l ecz  ub iega j s i ę  o  zwro t  poda tku  VAT.  

Poproś  o  po mo c doradcó w i  dz i a ła j  sku teczn ie .  To  s i ę  op łaca  za wsze i  

wszędz ie .  

 

Nie wiesz? Pytaj!  

Masz  py tan ia  i  wą tp l iwośc i?  Poproś  o  po moc  spec ja l i s tów z   

www.officeVat .de ,  so l i dną  f i rmę d oradczą  w Nie mcze ch .  Ona za  100 €  

zare jest ruje  VAT ,  a za  100  €  mies i ęcznie  doko na jego  roz l icze nia .  W  

cenach  konkuren cy jn ych  do  i nnych  f i rm.  Re jest rac ja  VAT  –  po lska  

księgowość to  ważna spra wa.  Przyda  s i ę  zaświadczenie o rejestracji jako 

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

sprawa, a opóźnienia skutkują konkretnymi karami finansowymi. E-commerce VAT w 

Niemczech jest często płacony. Sprzedaż w serwisach online jest także popularna, a 

księgowość sprzedaży na Amazon jest prowadzona przez wszystkie firmy prowadzące takie 

działania. Rejestracja VAT sprzedaży na Amazon jest koniecznością 

  

 



 

  

Jakie są formy działalności gospodarczej? 

Działalność gospodarcza przybiera różne formy. Są to na przykład: 

• Przedstawicielstwo firmy, wymagające zameldowania w Urzędzie ds. Obywatelskich. 

Trzeba też założyć rachunek bankowy.  Nazwa musi być zbieżna z nazwą firmy 

macierzystej. Taką osobę obowiązuje polskie prawo. Prowadzenie firmy tego rodzaju jest 

tanie. 

• Oddział firmy to doskonała forma przedstawicielstwa, jest to samodzielna jednostka, która 

ma osobowość prawną, zarząd oraz księgowość. Konieczne jest zapisanie się w rejestrze 

handlowym.  

• Własna działalność gospodarcza jest to działanie prowadzone pod imieniem oraz 

nazwiskiem danej osoby. Odpowiada się całym majątkiem za długi. Nie trzeba mieć 

żadnego kapitału, aby otworzyć taką działalność. Taka działalność nie ma prawa w 

Niemczech do zatrudniania osób trzecich, czyli pracowników. Można prowadzić taką 

działalność ze wspólnikami, wtedy też odpowiedzialność za zobowiązania jest rozłożona 

na wszystkich wspólników.  

• Spółki kapitałowe to zaawansowana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jest 

to działalność na większą skalę, godna zaufania, uważana jest za wyższą ligę biznesową. 

Spółka może być jednoosobowa lub mieć wspólników.  

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi być wpisana do rejestru handlowego, 

wymaga spisania kontraktu notarialnego. Za zobowiązania odpowiada się majątkiem 

spółki. Wpis do rejestru handlowego zawiera nazwę firmy, siedzibę, przedmiot 

aktywności, informację o wysokości kapitału, datę podpisania umowy spółki, nazwiska 

członków zarządu oraz prokurenta. Wpis można uzyskać po kilku dniach, gdy 

dokumentacja jest dobrze przygotowana. Najniższy kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 

25 000 € i można go wnieść w formie pieniądza lub majątku. Członkowie zarządu mają 

prawo do mieszkania za granicą. Spółka mająca działania techniczne ma prawo zatrudnić 

kierownika technicznego z dyplomem mistrza w danym zawodzie. Do założenia spółki UG 

potrzebny jest kapitał zakładowy wynoszący 1 €. Później może zostać przekształcona w 

spółkę z o.o. Spółka UG musi dokonać takiego przekształcenia, ale aby stało się ono 

faktem konieczny jest kapitał zakładowy wynoszący ¼ rocznego zysku. Forma prawna 

UG jest podobna do spółki z o.o.  

• Spółka Akcyjna to dobra forma działania dla dużych firm, które mogą działać na większą 

skalę. Może mieć wielu wspólników. Najniższy możliwy kapitał zakładowy dla takiej firmy 

to 50 tysięcy €. Jest to prestiżowe działanie, obwarowane wymogami prawnymi. Należy 

powołać zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd oraz radę nadzorczą.  

 

 



 

  

Kto pomoże założyć firmę? 

Doradców na niemieckim rynku jest wielu. Carebiuro.de pomaga klientom, dba o ich 

interesy, rejestruje małą firmę za 50 €, a od 35 € co miesiąc dba o sprawy takiej firmy, 

doradza jej i rozlicza podatki oraz wszelkie rachunki. 

Na pewno dzięki www.carebiuro.de  gewerbe będzie o wiele łatwiej rozpocząć 

działanie gospodarcze na niemieckim rynku.  

 

 

 

 

http://www.carebiuro.de/


 

  

CENTRUM UBEZPIECZEŃ W NIEMCZECH – Eurokv 

Każdy człowiek mieszkający i zameldowany w Niemczech musi mieć doskonałą polisę 

zdrowotną (obowiązkowo od 1 stycznia 2009 roku), aby bezpiecznie żyć i pracować w tym kraju.. 

Ubezpieczenia gewerbe oraz inne ubezpieczenia w Niemczech dla Polaków posiada 

CENTRUM UBEZPIECZEŃ W NIEMCZECH – Eurokv.pl . To ubezpieczyciel solidny i znany 

na niemieckim rynku od lat. Polacy kiedyś często pracowali nielegalnie, na czarno, ale od 2004 

roku, gdy Polska znalazła się w Unii Europejskiej, mają możliwość legalnej pracy i chętnie z niej 

korzystają. Ponieważ Niemcy są blisko, można wracać do domu na weekendy, a zarobki są od 

dwóch do czterech razy wyższe niż w Polsce. Można wyjechać do Niemiec na pół roku, rok, kilka 

lat albo całe życie. Można pracować tam samodzielnie lub sprowadzić całą rodzinę. Mimo 

wyższych kosztów życia można i tak odłożyć pieniądze na emeryturę czy inne potrzeby. 

 Polacy pracują na etacie lub zakładają małe, jednoosobowe firmy znane jako gewerbe 

(samozatrudnienie), czasami także wybierają inne formy działalności gospodarczej. Muszą 

działać zgodnie z przepisami niemieckiego prawa i zakupić obowiązkowe ubezpieczenie 

zdrowotne. Mogą wybrać ustawową polisę lub ubezpieczenie prywatne. Dzięki temu głowa ich 

nie będzie bolała ze stresu przed kosztami leczenia prywatnego.  

 Centrum Ubezpieczeń w Niemczech – www.eurokv.pl to doskonały wybór dla 

każdego zainteresowanego. Wybierze polisę, załatwi formalności, poinformuje i doradzi z pełnym 

profesjonalizmem. 

 

 



 

  
Ubezpieczenie zdrowotne od Eurokv.pl to najlepsza oferta na rynku niemieckim. Można do 

niej dodać OC, to na pewno nie zawadzi.  

Ceny polis w www.eurokv.pl  są niewysokie, zaczynają się już od 30 € miesięcznie, a 

nie przekraczają 100 €. Dobra polisa to doskonała jakość, z której nie warto rezygnować. Polisy 

mają znaczenie, a oferowane przez naszą firmę są godne uwagi. Klienci spokojnie mogą z takich 

polis korzystać. Niejedna osoba ucieszy się taką polisą, która zagwarantuje doskonałe usługi 

medyczne na wysokim poziomie. 

 

 

 

 

 

http://www.eurokv.pl/


 

  
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. 

 

 

 


