Dla kogo jest obowiązek rozliczania VAT w
Zjednoczonym Królestwie?
Wiele firm rozlicza VAT w innych krajach, jest to typowe dla czasów globalizacji- firmy nie
działają już wyłącznie na rynku krajowym, lecz podejmują o wiele szersze działania. Każda firma,
która osiąga przychody powyżej 85 000 funtów rocznie musi rejestrować się do VAT. Jeśli
przewiduje, że przekroczy ten próg to powinna zarejestrować się. Są jednak firmy spoza Wielkiej
Brytanii, które muszą obowiązkowo rozliczać brytyjski VAT. Rejestracja VAT w Anglii kosztuje 80
funtów, a miesięczne rozliczenie tego podatku to koszt 50 funtów szterlingów.
Jeśli firma jest poza Wielką Brytanią, to brytyjski VAT płaci się wtedy, gdy:
•

Sprzedaje się produkty do klientów w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem innej firmy, np.
Amazon FBA, która powoli staje się monopolistą w magazynowaniu towarów i przekazywaniu
ich do klientów.

•

Przesyła się do Wielkiej Brytanii produkty warte łącznie więcej niż 70 000 GBP w danym roku
podatkowym, czyli przekroczony zostaje pewien próg podatkowy, nazywany distance selling
threshold.

Pierwszy przypadek - sprzedaż do UK przez magazyn pośredniczący,
np. Amazon FBA
Art. 32. Dyrektywy 2006/112/EC dotyczącej VAT określa ten obowiązek.
Systemy podatkowe są uszczelniane, dlatego też brytyjskie HMRC zwraca o wiele większą uwagę
na przepis tej dyrektywy, a także zaplanowało nowelizację prawa finansowego.
HMRC uważa, że firmy będące pośrednikiem w sprzedaży towarów na teren Wielkiej Brytanii muszą
mieć wszelkie informacje niezbędne do oceny czy sprzedawca jest zobowiązany do rejestracji
swojej firmy jako płatnika VAT w Wielkiej Brytanii.
Co więcej angielski urząd skarbowy wymaga, aby wszystkie firmy parające się takim
pośrednictwem przekazywały informacje sprzedawcy o tym, by rejestrował się do VAT w UK lub
mówiły o braku możliwości kontynuowania sprzedaży do czasu zapewnienia sobie numeru VAT.
Jeśli tak się nie stanie, wówczas podmiot pośredniczący będzie musiał uiścić zaległy podatek VAT
do HMRC. Mogą to być wysokie kwoty, które znacząco nadwerężą budżet niejednej firmy, a nawet
doprowadzą do jej bankructwa.

Wtedy Amazon dokładnie sprawdza wszelkie firmy korzystające z usługi FBA w celu
zbywania produktów na teren Wielkiej Brytanii i nie zezwala na dalsza sprzedaż do uzyskania
prawidłowego numeru VAT płatnika do konta w portalu wysyłkowym. Blokowanie kontrahentów
przez Amazon jest typową kwestią.
Co więcej Amazon drobiazgowo weryfikuje obroty firm realizujących sprzedaż wysyłkową na
teren Wielkiej Brytanii dzięki portalowi oraz w chwili, kiedy obrót takiej firmy jest już zbliżony do 70
000 GBP, przekazuje także informację sprzedawcom o konieczności rejestracji do VAT z uwagi na
więcej niż prawdopodobne przekroczenie progu distance selling threshold.

Drugi przypadek częsty wśród podatników - przekroczenie distance
selling threshold
Jeśli dana firma zajmuje się sprzedażą z firmy do konsumenta prywatnego, czyli przesyła
produkty z Polski do klienta indywidualnego ulokowanego na terenie Wielkiej Brytanii, obowiązkowa
jest rejestracja firmy jako płatnika brytyjskiego VAT od razu, gdy przekroczy on 70 000 GBP
obrotu w Wielkiej Brytanii.
Nie jest to zależne od tego, czy firma korzysta z usług pośrednika takiego, jak eBay lub
Amazon, czy zbywa produkty za pośrednictwem własnej strony internetowej.

W jaki sposób rejestruje się firmę do VAT w UK?
W sytuacji sprzedaży za pośrednictwem magazynu w UK
Jeśli dana firma zbywając produkty na teren Wielkiej Brytanii korzysta z pomocy magazynu
pośredniczącego, np. magazynu Amazon FBA, ma możliwość zarejestrowania swojej firmy jako
płatnika VAT w UK. Wystarczy złożyć właściwy formularz online. Można założyć konto w
internetowym systemie HMRC albo zlecić takie zadanie firmie księgowej. Firma taka zarejestruje
firmę do VAT, później sporządzi rozliczenia i złoży rozliczenia VAT do HMRC.
Jeśli firma samodzielnie przeprowadzi rejestrację firmy do VAT, trzeba wiedzieć, że brytyjski
urząd skarbowy bardzo często przekazuje wnioski o rejestrację firmy do VAT, zadając pytania i
oczekując wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz niejasności.
Jeśli dana firma realizuje sprzedaż wysyłkową na teren Wielkiej Brytanii z innego kraju i
obrót jest wyższy niż 70 000 GBP, wówczas trzeba zarejestrować się jako płatnik VAT,
obowiązkowe jest wypełnienie odpowiedniego formularza i przekazanie go tradycyjną przesyłką
pocztową na adres określony przez HMRC. Firmy starające się o VAT UK w sytuacji przekroczenia
distance selling threshold nie mogą zrealizować rejestracji online, czyli za pośrednictwem
internetu.

Samodzielnie, lecz odpowiedzialnie
Każda firma musi radzić sobie z VAT, sama jednak nie musi pamiętać o tym, że istnieją
przepisy europejskie – dyrektywa VAT. Obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech to jedno,
a działanie na rynku brytyjskim to drugie.
Firmy muszą sprawdzać zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w Niemczech warto
poznać, na innych rynkach również należy badać taki VAT. Rejestracja VAT sprzedaży na
Amazon to obowiązek.
Księgowość sprzedaży na Amazon jest ważna, dlatego nie mogą prowadzić jej laicy. Ecommerce VAT w Niemczech płaci wiele firm. Amazon i eBay VAT w Niemczech to obowiązek,
a firmy o tym pamiętają. Wiedzą, że niepamięć o podatku VAT bardzo drogo kosztuje. Rejestracja
podatkowa to może być rejestracja VAT – polska księgowość. Firmy wiedzą jak uzyskać
zaświadczenie z § 22f UStG. Aktualne zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w
Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG) przydaje się niejednej osobie.

Rejestrowanie działalności na własny rachunek
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

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.

Własna firma daje szerokie spektrum możliwości
Przedsiębiorca ma obowiązek pamiętania o koncesjach i zezwoleniach – na przykład
handel czy sprzedaż materiałów niebezpiecznych są obwarowane posiadaniem koncesji. Spółki
kapitałowe mają obowiązek zatroszczyć się o wpis do rejestru handlowego. Właściciel firmy
jednoosobowej w razie problemów finansowych firmy odpowiada własnym majątkiem – i to jest
pewne ryzyko. Korekty adresu czy zmiany nazwy wymagają zgłoszenia w urzędzie ds.
gospodarki, co na pewno jest rzeczą godną uwagi. Nie można odkładać tego na później, czy też o
tym zapominać.

Czy prywatna polisa zdrowotna jest droga? Czy
każdego na nią stać?
Absolutnie nie. Niemiecka polisa nie jest droga. Już za 1 € dziennie, czyli 30 € miesięcznie
opiekunka może leczyć się w Niemczech, gdy zaistnieje taka potrzeba. Warto dodać do polisy
ubezpieczenie OC, czyli wariant pomagający opiekunce w przypadku szkody wyrządzonej innej
osobie. Gdy trzeba zapłacić odszkodowanie za szkodę, to zapłaci je towarzystwo
ubezpieczeniowe, a nie opiekunka osób starszych. Wyłącznie niemieckie polisy zdrowotne mają
nieograniczoną sumę na pomoc medyczną dla ubezpieczonego. Polskie polisy stosują
ograniczone, w razie choroby opiekunka musi jechać do Polski, aby tam taniej się leczyć.
Niemiecka polisa zdrowotna zapewnia pełne leczenie w Niemczech. Inne grupy zawodowe płacą
więcej, np. 74 € miesięcznie, ale i tak warto zadbać o własne bezpieczeństwo.

Czy ubezpieczenie w Niemczech trzeba mieć?
Osoby mieszkające w Niemczech dłużej niż trzy miesiące obowiązkowo muszą posiadać
ubezpieczenie zdrowotne. W 2019 roku coraz większa będzie presja na posiadanie takich
ubezpieczeń. Lepiej nie czekać, a zadbać o siebie i własne zdrowie już dzisiaj. Nawet leczenie
zwyczajnej grypy bez polisy może bardzo drogo kosztować. Nie każdego stać na takie wydatki,
poza tym są one nieracjonalne.
Za brak ubezpieczenia grożą kary:
•

Finansowe, liczone nawet do kilku czy kilkunastu lat wstecz, liczone w tysiącach euro;

•

Wydalenie z Niemiec przez Urząd ds. Imigracji;

•

Problemy z leczeniem w razie choroby – samodzielne opłacanie leczenia to tysiące euro,
długi i problemy. Nikogo nie stać na taką opcję. Każdy człowiek mieszkający w Niemczech
musi być ubezpieczony, a niemieckie urzędy są skuteczne w wykrywaniu braku polis.

Jak szukać polisy zdrowotnej? Co czytać, z kim
rozmawiać?
Strony internetowe firm www.eurokv.pl czy care-primo.de przedstawiają wiele informacji
opiekunkom. Jeśli Unia Europejska zajęła się ubezpieczeniami opiekunek osób starszych z Polski
przebywających w Niemczech to oznacza, że sprawdzi niebawem jak jej zalecenia są stosowane.
W 2019 roku na pewno opiekunki będą musiały starannie zadbać o własne bezpieczeństwo.
Polisy polskie będą na cenzurowanym, a niemieckie polisy zdrowotne zapewne będą
jedynymi uznawanymi na niemieckim rynku. Należy pamiętać, że zakup polisy po roku czy dwóch
wymaga zapłacenia zaległych składek. Najlepiej zadbać o prywatne ubezpieczenie zdrowotne od
razu po przyjeździe do Niemiec.
Sprawy ubezpieczeń reguluje wiele dokumentów, oto przykładowe rozporządzenie:
•

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1231/2010 z
dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i
rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze
objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz.U. L.344 z
29.12.2010, str. 1)

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.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.

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.

