
 

 



 

  

Przepisy w Niemczech, czyli jak rozliczać sprzedaż na 

Amazon 

  

Rejestracja podatkowa VAT w Niemczech  jest dylematem. Bez rejestracji do VAT nie 

można sprzedawać na Amazon czy eBay. 

Firmy muszą dokładnie monitorować przepisy i dostosować się do nich dokładnie. Od początku 

2019 roku wiadomo, że operatorzy rynków internetowych będą starali się wyłączyć własną 

odpowiedzialność za zobowiązania sprzedawców związane z podatkiem VAT. Będą domagać się 

dokładnych danych od osób handlujących na VAT. Firmy muszą przedstawiać zaświadczenie o 

rejestracji podatkowej dokonanej w urzędzie skarbowym w Niemczech. Polskim firmom będzie 

coraz trudniej funkcjonować. 

Obowiązki sprzedawcy online są liczne 

Sprzeda wcy ma ją  o bo wiązek  dok ład n ie  poznać  p rzep is y e uropejsk ie  –  

dyrekt ywa VAT  oraz  wiedz ieć ,  i ż  i s tn i e je  obowiązek re jest rac j i  do  VAT  w 

Niemc zech.  Trzeba także  pozna ć zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w 

Niemczech oraz zdobyć w urzędzie skarbowym zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w 

Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). Płatnicy VAT łatwo mogą uzyskać 

zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa do VAT powoli staje się obligatoryjnym 

zobowiązaniem, a nie wyborem polskich firm, a e-commerce VAT w Niemczech daje duże 

profity państwu niemieckiemu. Księgowość sprzedaży na Amazon warto wynająć, nie wolno na 

niej oszczędzać, a rejestracja VAT sprzedaży na Amazon jest kluczem do sprzedawania 

produktów w internecie. Amazon i eBay w Niemczech uzyskują bardzo duże obroty. Rejestracja 

VAT – polska księgowość musi być realizowana szybko oraz solidnie, bez zwłoki, zgodnie z 

potrzebami każdego klienta. Klienci szukają solidnych księgowych znających przepisy ustawy o 

podatku VAT.  

 

 



 

  

Próg podatku VAT w Niemczech wynosi 100.000 euro  

Jeśli polski sprzedawca sprzedaje towary wysyłając je z Polski do klienta w Niemczech, 

wówczas może przedstawić fakturę z polskim podatkiem VAT do limitu 100.000 €. Powyżej 

takiego progu musi zarejestrować się w Niemczech i płacić tam VAT wynoszący 19 procent, który 

jest korzystniejszy niż w Polsce – w naszym kraju podatek ten wynosi przeważnie 23 procent. 

Warto pomyśleć, czy płacenie niemieckiego VAT nie jest lepsze dla polskich firm oraz ich 

budżetów. To temat do przemyśleń oraz konsultacji.  

.  

Sprzedaż wysyłkowa z magazynu z Niemiec  jest 

całkiem dobrym rozwiązaniem 

Obowiązki podatku VAT spędzają sen z powiek polskim firmom. Wybór polskiej czy 

niemieckiej ustawy VAT zależy od miejsca, z którego towar polskiego przedsiębiorcy jest 

przekazywany przez operatora rynku internetowego do klienta w Niemczech. Jeśli polski 

sprzedawca  przywozi towary do Niemiec i sprzedaje je z magazynu w Niemczech to 

obowiązkiem dla niego będzie wystawienie faktury z niemieckim podatkiem VAT (19 procent) 

oraz przelać podatek VAT do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech. Przedsiębiorca musi 

dokonać rejestracji w niemieckim urzędzie skarbowym. Jeśli polska firma składuje towary w 

magazynach w innych krajach UE to płaci podatek VAT w danym kraju po przekroczeniu 

określonych progów podatkowych. Jeśli składa się towar w różnych krajach, to w każdym z nich 

należy dokonać właściwych rozliczeń. 

Od 2019 r. niemieccy operatorzy rynków internetowych mają 

nałożone nowe obowiązki 

Ministerstwo Finansów w Niemczech dba o szczelność systemu podatkowego. Dlatego w dniu 1 

sierpnia 2018 r. podjęto decyzję o zmianie ustawy o podatku VAT. Nowa ustawa opisuje 

sytuację, gdy transakcje są rozpoczynane  

w Niemczech lub kończą się w tym kraju. 

Operatorzy rynku internetowego zbierają dane firm, które u nich realizują transakcje, 

przechowują je i przekazują urzędom skarbowym. Zgodnie z zapisami nowej ustawy VAT, 

operatorzy rynku internetowego ponoszą odpowiedzialność za VAT nieopłacony przez 

sprzedawców. 

Operatorzy usztywnili się i będą wymagać rejestrowania do podatku VAT od firm. Jak firmy 

zareagują? Zobaczymy w najbliższej przyszłości.  

 

  
 



 

  

Nowe przepisy 

Nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich firm, na których działają sprzedawcy online, 

internetowi. 

1. Firmy oraz osoby handlujące w internecie powinny podać pewne dane: 

1. Nazwa oraz adres sprzedawcy; 

2. Numer identyfikacji podatkowej;  

3. Terminy rozpoczęcia i wygaśnięcia ważności zaświadczenia o rejestracji podatkowej 

sprzedawcy, 

4. Data i wysokość generowanych obrotów. 

5. Miejsce inicjowania przewozu towaru lub jego wysyłki oraz miejsce przeznaczenia towaru. 

 

Powyższe dane są przekazywane elektronicznie niemieckim organom podatkowym.  

Operator musi obecnie rejestrować nazwę użytkownika prywatnego lub firmowego, 

odnotować jego adres i datę urodzenia oraz miejsce rozpoczęcia wysyłki, data i wysokość 

obrotów. 

Odpowiedzialność operatora oznacza przestrzeganie obowiązków podatku VAT 

sprzedawcy – jeśli sprzedawca jest niesolidny, to odpowiedzialny za jego transakcje będzie 

operator platformy sprzedażowej. Operator uniknie zapłaty zaległego podatku VAT za 

sprzedawcę jedynie wtedy, gdy zablokuje sprzedawcę na rynku internetowym i nie pozwoli 

mu realizować kolejnych transakcji. 

 

 

 



 

  

Jednoosobowa działalność gospodarcza - Niemcy  

Co robić zawodowo w życiu? Jak zarabiać pieniądze? Jak sobie radzić z uzyskiwaniem 

dochodów? Czy założyć działalność gospodarczą w Polsce, czy w Niemczech?  Jak prowadzić 

działania gospodarcze? W jaki sposób rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Niemiec? 

Takie pytania zadaje sobie coraz więcej osób i szybko znajduje na nie odpowiedź. Część zostaje 

w Polsce, ale część jedzie do Niemiec i dobrze sobie radzi z funkcjonowaniem w sąsiednim kraju. 

Mogą tam zarobić niezłe pieniądze i spokojnie funkcjonować. Dla Polaków praca w Niemczech to 

dobry pomysł i sposób na rozwój zawodowy. Jednoosobowa działalność gospodarcza -

Niemcy jest strzałem w dziesiątkę. Pracuje się na własny rachunek, bez problemów, bez 

nadmiernej biurokracji oraz dużych opłat. Jednoosobowa działalność gospodarcza -Niemcy 

pozwala zarobić niezłe pieniądze i zyskać doskonałe dochody. Dla Niemców taka praca ma 

znaczenie i jest godna uwagi. Istotne jest to, że koszty zameldowania gewerbe należą do 

niewysokich i dobrze umiarkowanych. Są one umiarkowane, na kieszeń każdego polskiego 

przedsiębiorcy. Nie trzeba płacić kroci, wystarczy uiścić niewielką kwotę i prowadzić  działania 

gospodarcze od razu, bez długiego oczekiwania. Firma w Niemczech bez meldunku to jest na 

pewno to! 

 

Czego oczekują Polacy? 

Dobrej pracy i niezłych dochodów oraz spokojnego prowadzenia działalności gospodarczej 

przez długi czas. Mogą zyskać pomoc ekspertów, czyli na przykład Carebiuro.de, czyli firmy 

która od lat pomaga w zakładaniu działalności gospodarczej Polakom. Dzięki Carebiuro.de: 

 

• Założą gewerbe bez meldunku, a zameldowanie będzie w siedzibie Careiburo.de; 

• Uzyskają pomoc w rejestracji firmy oraz codziennym prowadzeniu każdego biznesu małej 

lub większej firmy; 

• Wszelkie formalności można spokojnie załatwić online, bez chodzenia do biur; 

• Koszty zameldowania gewerbe są bardzo niskie. 

 



 

  

Ile to kosztuje? 

Carebiuro.de oferuje dobre stawki, rozsądnie skalkulowane. Polacy mogą liczyć na: 

• Niedrogą rejestrację firmy – już za 50 €; 

• Prowadzenie firmy na co dzień – za 35, 50 czy 100 € – zależnie od zakresu usług. 

W ramach tej pomocy dostaje się takie usług jak : wirtualne biuro, pomoc w sprawach 

finansowych i podatkowych, wizytówki i pieczątkę firmową, doradztwo. 

 

 Dzięki Carebiuro.de jednoosobowa działalność może skupić się wyłącznie na sprawach 

codziennych, na zyskiwaniu klientów oraz promowaniu firmy. Opiekunki seniorów dostaną pomoc 

w znalezieniu klientów. 

 

Jednym zdaniem: www.carebiuro.de to dobra pomoc, w niewysokiej cenie, a spektrum 

usług jest szerokie. Żadna inna firma na niemieckim rynku nie oferuje tak niskich opłat. Firma w 

Niemczech bez meldunku jest na pewno najlepszym pomysłem dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie ma ogromne znaczenie dla osób funkcjonujących na 

polskim rynku.  

 



 

  

Co jeszcze jest ważne w prowadzeniu działalności 

gospodarczej? 

Gdy Polacy już mają działalność to często zapominają o tym, że koniecznie trzeba się 

ubezpieczyć, bo bez ubezpieczenia nie ma mowy o działalności gospodarczej. Obowiązkowe 

jest ubezpieczenie zdrowotne dla każdej osoby zameldowanej na terenie Niemiec, pracownika 

etatowego, studenta, właściciela gewerbe czy ucznia,. Każda gewerbe bez meldunku musi 

zadbać o polisę. Wystarczy rozejrzeć się, przeprowadzić dokładne rozeznanie i wybrać 

najlepszą polisę dostępną na rynku. 

 Dogodne polisy zdrowotne w dobrej cenie ma firma Eurokv.pl. Ceny są bardziej niż 

umiarkowane: 

• 30 € płaci opiekunka osób starszych przebywająca w Niemczech do 93 dni; 

• 55 € płaci opiekunka osób starszych przebywająca w Niemczech powyżej 93 

dni; 

• 65 € płaci pracownik budowlany na krótkoterminowej umowie, a w przypadku 

rocznej umowy zapłaci 55 €. 

• OC kosztuje 18 € za trzy miesiące oraz 6 € za każdy miesiąc. 

Stawki ubezpieczeniowe są niskie, a ochrona jest pełna i sprawdza się na co dzień – daje 

pełne leczenie medyczne w Niemczech, bez konieczności dopłacania do niego. Dla klientów 

ważne jest wsparcie, które pozwala im leczyć się i kurować najlepiej, jak to jest możliwe. 

Gewerbe bez meldunku bez polisy ubezpieczeniowej nie ma racji bytu na niemieckim rynku. 

Warto wybrać taką działalność, ponieważ koszty zameldowania gewerbe są niewysokie, a jej 

codzienne prowadzenie należy do bardzo łatwych. Jest to doskonałe rozwiązanie i bardzo 

pomocne na co dzień.   

 



 

  
W ramach polisy jednoosobowa gewerbe dostaje: 

• Leczenie u lekarzy, w szpitalach,  

• transfer do szpitala karetką, 

• badania ogólne oraz specjalistyczne,  

• refundowane leki przepisane przez lekarza. 

 Bonusami są plastikowa karta zdrowia, brak konieczności dopłacania do polisy, doradztwo 

konsultantów w języku polskim. Polisy zdrowotne Eurokv.pl to oferta tania, ale dobrej 

jakości. 

 

Podsumowania zdań kilka 

Firma bez meldunku stała się swoistym rynkowym hitem oraz doskonałym rozwiązaniem 

dla przybysza z Polski. Firmę w Niemczech bez meldunku Polacy wybierają jako pierwszą 

opcję działalności gospodarczej. Jest to na pewno doskonałe rozwiązanie dla każdego, które 

sprawdza się na co dzień, jest niedrogie i daje dochody na co dzień. Każda firma musi mieć 

polisę, która pomaga, takie tanie ubezpieczenia zdrowotne są optymalnym rozwiązaniem. 

Obecnie firmy działają na niemieckim rynku solidnie, a tanie ubezpieczenia zdrowotne są dla 

nich doskonałym parasolem ochronnym. Dzięki nim niejedna osoba leczy się w cenie polisy, 

płacąc kilkadziesiąt euro miesięcznie. Tanie ubezpieczenia zdrowotne są doskonałym 

sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy, które trzeba byłoby wydać na leczenie prywatne – a to 

kwoty przerażające, wynoszące nawet 50 000 €. Skąd brać takie pieniądze? Niewiele osób 

posiada tak wysokie oszczędności. Jak finansować tego rodzaju działania? Kończy się 

popadaniem w długi oraz spore problemy finansowe. Firma w Niemczech bez meldunku jest 

doskonałym rozwiązaniem.  

 



 

  
1. Meldunek nie jest konieczny do prowadzenia firmy. Można zrezygnować z meldunku i biura, 

a poprosić o grzecznościowy meldunek. Lepiej spokojnie działać mając firmę bez meldunku. 

Carebiuro.de pomaga ludziom i zapewnia im meldunek w swoich biurach. 

2. Działaj i dbaj o swoje biznesy. Do Niemiec jeździ coraz więcej ludzi i tam podejmuje 

działania gospodarcze. W Niemczech żyje się miło, spokojnie, a opłaty za prowadzenie 

małej firmy nie należą do wysokich. Dlatego warto podjąć taką działalność. 

3. Działaj i rozwijaj się, jest to doskonały pomysł na życie w Niemczech. Polacy jeżdżą do 

Niemiec i tam prowadzą małe firmy. Jest to doskonałe rozwiązanie – szybko zakłada  się 

mała gewerbe, po jednym dniu można już prowadzić taką firmę. 

4. Firmy w Niemczech mają dużą swobodę działania. Niejedna osoba o tym wie i działa 

zgodnie z przepisami niemieckiego prawa. Za 50 € rejestruje się firmę. Na co dzień firma 

doradcza pomaga za 35 € . Prowadzi wirtualne biuro i zajmuje się finansami małej firmy. 

Robi to solidnie i działa w zgodzie z przepisami. 

5. Polakom podoba się inwestowanie w działalność gospodarczą w Niemczech. Mogą 

prowadzić firmy różnych branż, mogą rozwijać się całkiem dobrze. Są to małe i duże firmy, 

mogą działać przez dowolny czas. Rozwój takiej firmy jest podstawą i sposobem na rozwój 

biznesu. 

6. Dla Polaków firmy doradcze mają szeroką ofertę. Na pewno warto o tym pamiętać i dobrze 

działać na niemieckim rynku. Doradztwo jest ważne, bez niego polska firma musi przecierać 

biznesowe ścieżki. Carebiuro.de dba o każdą firmę i ma dla niej doskonałą ofertę 

biznesową. 

7. Firmy mają zamiar działać biznesowo. Polska nie jest przyjazna, o wiele lepsze są Niemcy. I 

do tego kraju przenoszą się dziesiątki firm. Są one w o wiele lepszej sytuacji niż firmy w 

Polsce. Dla Polaków inwestowanie w tym kraju to podstawa. 

8. Niejedna firma działa w Niemczech i ma wiele do zrobienia. Przez początki biznesowego 

istnienia przeprowadza firma Carebiuro.de. To solidna firma, godna uwagi i działająca od 

wielu lat. Pomaga za niewielkie pieniądze. I to jest na pewno doskonałe rozwiązanie. 

9. Polacy pracują w Niemczech i mają tam dobre warunki do działania. Firmy rozwijają się i 

spokojnie działają. Firmy mają dobre warunki, za 50 € mogą rejestrować firmę. Od 35 € 

prowadzone są wszelkie sprawy danej małej gewerbe. 

10. Pracuj i żyj spokojnie. W Niemczech jest to możliwe. Można w tym kraju żyć i spokojnie 

funkcjonować.  

 



 

  
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.servicevat.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.servicevat.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. 

 

 

 

 

 


