
 

 



 

  

VAT w Niemczech to źródło dochodów państwa 

Sprzedajesz produkty w Niemczech? Przewozisz towary przez ten kraj? Budujesz domy lub 

biurowce czy transportujesz pracowników? Sprawdź czy nie musisz płacić VAT-u w Niemczech, bo 

to może być źródło Twoich problemów. Zapominanie o płaceniu podatku VAT może kosztować 

bardzo wiele, a kary finansowe w Niemczech są bardzo wysokie, poza tym fiskus może je 

ściągnąć bardzo skutecznie. Osoba przyłapana na oszustwie podatkowym płaci wysoką karę, 

może także zostać skazana na więzienie – wyroki są wysokie i mogą opiewać nawet na dziesięć 

lat. Zatajone dochody płaci się do dziesięciu lat wstecz, a do nich doliczane są karne odsetki 

wynoszące 6 procent. 

Zagraniczni przedsiębiorcy płacący VAT w Niemczech muszą składać miesięczne 

deklaracje w podatku VAT oraz deklarację roczną do 31 maja kolejnego roku. W pierwszym roku 

działania składa się deklaracje miesięczne oraz roczną. W drugim roku działania składana jest 

deklaracja roczna.  

 

Podatki płacić trzeba solidnie 

www.officeVAT.de pomoże w rejestracji VAT, może także rozliczać co miesiąc VAT. 

Obie te usługi są w tej firmie niedrogie – kosztują jedynie 100 €. Doradzą, pomogą i uwolnią od 

wszelkich formalności związanych z podatkiem VAT. Zagraniczni przedsiębiorcy muszą pamiętać 

o obowiązkach podatnika, a wśród nich jest obowiązek rejestrowania do VAT. Przedsiębiorcy 

mieszkający w Polsce, a dostarczający towary do Niemiec dla innych firm nie muszą rejestrować 

się do VAT w tym kraju. Jednak nie zawsze tak jest. Wyjątki trzeba znać: 

 

Obowiązkowo rejestrować do VAT muszą się firmy, 

które: 

• Przeprowadzają transakcje sprzedaży wysyłkowej dla osób fizycznych, przy założeniu, że ich 
wartość w roku wyniosła 100.000 € 

• Realizują w Niemczech usługi budowlane dla osób fizycznych; 

• Realizują usługi przewozu osób w Niemczech (płacą VAT za odcinek przejechany na obszarze 
Niemiec, a VAT za taką usługę wynosi 19 procent); 

• Przywożą produkty do Unii Europejskiej, ale ich oclenie następuje w Niemczech; 

• Przywożą do Niemiec swoje towary i składują je w tym kraju; 

• Przywożą do Niemiec produkty kupione w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej 

• Wysyłają do innych krajów towary, które są składowane w Niemczech; 

• Na ich rzecz firmy zagraniczne świadczą usługi budowlane 

• Mają w Niemczech stałą siedzibę, która pozwala im na prowadzenie działań gospodarczych. 

 



 

  
Doradcy podatkowi officeVAT.de udzielą porad i pomogą bardzo chętnie przedsiębiorcom. 

Nie każdy polski przedsiębiorca musi znać się na VAT w Niemczech. Od czego jednak jest 
www.officeVAT.de Firma solidna, troskliwa i doradzająca online lub telefonicznie. Nie trzeba 
fatygować się do biura, lepiej uzyskać pomoc online lub telefonicznie ( mówimy po polsku ).  

 

Gdy przedsiębiorca rejestruje firmę do VAT to w Polsce dostanie numer NIP lub VAT-UE – jeżeli 

firma przeprowadza transakcje w krajach Unii Europejskiej. W Niemczech jednak są różne numery:  

• ST-NR dla podatników realizujących transakcje w Niemczech; 

• Ust-idNr to numer dla firm, które działają na terenie Unii Europejskiej. 

Polskie firmy muszą w Niemczech zarejestrować się do VAT, w tym celu udają się do jednego z 

dwóch urzędów. Są to urzędy skarbowe w Oranienburgu (dla firm od A do M) oraz w Cottbus (od N 

do Z – na te litery zaczynają się nazwy firm.  

Aby płacić VAT trzeba dokonać operacji w Niemczech. Jeśli ktoś nie przeprowadza transakcji 

w tym kraju to może prosić o zwrot podatku VAT dzięki procedurze zwrotu. Wniosek składa się 

elektronicznie w polskim urzędzie skarbowym i cała procedura odbywa się niejako poza 

przedsiębiorcą.  

 

http://www.officevat.de/


 

  

Mała firma w Niemczech 

Firma w Niemczech to dobry pomysł na własne sprawy. Przedsiębiorczość jest cenna, a 

zakładanie firmy w Niemczech stało się sposobem na sprawne funkcjonowanie. Osoby fizyczne 

mogą mieć własną firmę w Niemczech, tak zwaną gewerbe. Taka firma jest bardzo łatwa do 

prowadzenia. Polscy przedsiębiorcy mogą otworzyć własne przedstawicielstwa, mogą także stać 

się wspólnikami nowych spółek w tym kraju. 

Wybór formy prawnej jest znaczący. Zazwyczaj wybierane są pewne formy działania takie, 

jak: 

• niezależny oddział 

• przedstawicielstwo 

• spółka jawna 

• spółka komandytowa 

• spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  

• działalność własna czy też na własny rachunek 

Rejestrowanie działalności na własny rachunek  

Każdy człowiek, który chce mieć własną firmę powinien:  

• Dokonać rejestracji w urzędzie ds. gospodarczych w Niemczech, zameldować się w 

urzędzie meldunkowym w miejscu zamieszkania. 

• Do rejestracji firmy potrzebne są: kopia paszportu, dowód zameldowania, wypełniony 

prawidłowo formularz zawierający opis działalności gospodarczej, umowa kupna,, 

dzierżawy albo wynajęcia lokalu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza. 

Gdy rejestracja jest dokonana to urząd ds. gospodarczych przekazuje informację o rejestracji 

firmy do danego urzędu skarbowego.  

 



 

  

Własna firma to niezależność oraz możliwości 

Przedsiębiorca musi być czujny i wiedzieć, że pewne formy działania wymagają koncesji 

np. handel, sprzedaż materiałów niebezpiecznych, ubezpieczenia. Spółki kapitałowe muszą 

dokonać wpisu do rejestru handlowego. O taki wpis musi postarać się każda firma, nie ma od 

tego odwołania ani zwolnienia. Właściciel firmy jednoosobowej ma luksus samodzielnego 

podejmowania decyzji. Jest też pewne ryzyko – taki przedsiębiorca odpowiada własnym 

majątkiem. Wszelki zmiany adresu czy zmiany nazwy wymagają zgłoszenia w urzędzie ds. 

gospodarki. 

Polacy, którzy mają samodzielną firmę w Niemczech muszą pracować sami, bez 

zatrudniania pracowników, prace mają im być powierzane przez więcej niż jednego pracodawcę, 

a dochody powinny wystarczać na codzienne życie oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych. 

Działalność musi być rejestrowana, a koncesja musi znaleźć się w posiadaniu danej osoby.  

Ile kosztuje rejestrowanie firmy w Berlinie? 

Kilka przykładowych stawek rejestracji firmy w Berlinie jest następujące: 

• 26 € za zgłoszenie osoby fizycznej (płaci się za każdego wspólnika obecnego w spółkach 

osobowych) 

• 31 € za zgłoszenie osoby prawnej (13 € dopłaca się za każdą osobę mogącą 

reprezentować spółkę) 

• 20 € płaci się za zgłoszenie zmian 

• 0 € kosztuje wymeldowanie 

Nie wiesz jak rejestrować działalność? Zwróć się do 

nas!  

Rejestrowanie działalności to ważna sprawa. Ludzie lubią mieć kwestie załatwione szybko 

i bez problemów. Nie masz zamiaru męczyć się z biurokracją? Twój czas jest cenny i nie chcesz 

go tracić? Zgłoś się do www.carebiuro de. 

 



 

  
Pomożemy skutecznie i sprawnie: 

• za 50 € zarejestrujemy działalność, 

• od 35 € poprowadzimy sprawy gewerbe przez miesiąc. 

 Warto z nami podjąć współpracę, ponieważ działamy 

kompleksowo i profesjonalnie. 

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.. Nie odkładamy działań na później, troszczymy 

się o klientów, mamy bardzo wiele do zapewnienia. Niemiecki rynek nie ma tajemnic przed nami. 

 



 

  

Ubezpieczenie na życie w Niemczech to konieczność, a 

nie luksus 

Ubezpieczenia na życie w Niemczech jest obowiązkowe. Ubezpieczenie zdrowotne jest 

produktem tanim, dobrej jakości i potrzebnym klientom zatrudnionym, zameldowanym w 

Niemczech. Do polisy zdrowotnej dokupują OC, które pokryje koszty uszkodzeń cudzych 

przedmiotów, cudzego samochodu, cennego wazonu czy innej rzeczy. Odszkodowanie płaci 

ubezpieczyciel, a nie osoba, która do takiej szkody niechcący się przyczyniła. 

 Eurokv.pl pomaga każdemu – Polakom, oraz innym nacjom. Polisy oferuje niedrogie, 

obsługę zapewnia doskonałą. Polacy mogą liczyć na wszelkie informacje w języku polskim. 

Ubezpieczenia gewerbe to ważny produkt Eurokv.pl dla małej firmy. Ubezpieczenia dają: 

• Bezpieczeństwo; 

• Dostęp do szerokiego wachlarza usług zdrowotnych; 

• Brak kar finansowych za brak polisy zdrowotnej. 

www.eurokv.pl ubezpiecza opiekunki osób starszych, małe firmy transportowe i budowane. 

Ceny polis nie należą do wysokich, a ochrona jest pełna. Polisy zdrowotne nie mają limitów na 

leczenie i zapewniają pełne leczenie. Polisa na miesiąc chroni osobę ubezpieczoną na terenie 

Niemiec. Polisa na rok zapewnia leczenie w Niemczech oraz podczas urlopu w Polsce, co jest 

bardzo komfortowe dla klienta. Korzyści polisy długoterminowej : 

• składka jest stała; 

• polisa obowiązuje w Niemczech i podczas pobytu w Polsce (do 6 tygodni); 

• klient otrzymuje dokument, który pozwala mu na bezgotówkowe rozliczenie; 

• polisa ma formę plastikowej karty, która nie niszczy się tak szybko jak papier; 

• zapewnione są przedłużenie umowy, karta lekarska oraz aplikacja gratis. 

 

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. 

 


