
 

 



 

  
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.servicevat.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. 

 

 

http://www.servicevat.de/


 

  
W czym pomogą doradcy servicevat.de  

Doradcy podatkowi www.servicevat.de udzielą porad i bardzo chętnie pomogą 

przedsiębiorcom. Nie każdy polski przedsiębiorca musi znać się na VAT w Niemczech. Od czego 

jednak jest servicevat.de ? Firma solidna, troskliwa i doradzająca online lub telefonicznie. Nie 

trzeba fatygować się do biura, lepiej uzyskać pomoc online lub telefonicznie.  

 

 

 

 

http://www.servicevat.de/


 

  

Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków 

 To oferta różnych firm, także Eurokv.pl. Młodzież może być ubezpieczona przy rodzicach, 

na przykład w ramach AOK Niemcy, czyli ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Ta opcja jest 

kosztowna bo wynosi ok. 350 € miesięcznie. Jest to dość kosztowne rozwiązanie, poza tym 

często wiąże się z czekaniem na leczenie. Poza tym ta opcja jest dostępna wyłącznie dla osoby 

do 23. roku życia, pod warunkiem, że nie podejmie pracy zarobkowej. Ubezpieczenie zdrowotne 

prywatne może mieć student niezależnie od tego, czy podejmuje aktywności zawodowe, czy też 

nie. Gdy policzy się koszty, wówczas najtańsze ubezpieczenie dla młodzieży jest korzystną 

opcją. Zanim wybierze się polisę należy przestudiować wszelkie opcje takiego ubezpieczenia.  

1. Jaką polisę warto mieć? 

Polisa to wielki atut. Ubezpieczenie zdrowotne stało się obligatoryjne od 2009 roku. 

Polacy powinni mieć doskonałą polisę niemiecką, bo polska nie jest pełna, ma poważne 

ograniczenia finansowe. Zapraszamy do kontaktu z Eurokv.pl, czyli firmą, która ma tanie 

oferty ubezpieczeń niemieckich.  

2. Polacy potrzebują wsparcia 

Obecnie osoby z Polski szukają doskonałej polisy zdrowotnej. Pełna niemiecka polisa to 

jedyny wybór. Dla ludzi ofert jest bardzo wiele. Obecnie Polacy polisę ubezpieczeniową 

dostaną prosto do domu – najpierw mejlem, a później w formie listu tradycyjnego. To 

troska, dbałość i pomoc w niejednej sprawie. Eurokv.pl  powie jaka polisa jest dobra, jak z 

niej korzystać i doradzi w pełni.  

 

3. Eurokv.pl, czyli firma dla wymagających 

Eurokv.pl to firma powszechnie znana na rynku niemieckim. Pracownicy z Polski mogą 

korzystać z najlepszej obsługi realizowanej w języku polskim, bo przecież nie każdy Polak 

biegle zna język niemiecki. Eurokv.pl - miał doskonałe ubezpieczenia zdrowotne 2018. 

Obecnie Polacy są ogromną siłą napędową niemieckiej gospodarki i muszą mieć 

doskonałe wsparcie medyczne, gdy zachorują czy ulegną wypadkowi.   

 

4. Pomoc w niskiej cenie, czyli dobra polisa 

Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich są dostępne dla Polaków w Niemczech. 

Eurokv.pl to firma znana od lat. Polskie polisy to nie jest dobra alternatywa, a limity 

ograniczają możliwości leczenia w sposób bardzo wyraźny. Dla każdego człowieka taka 

polisa jest obowiązkiem. Do opcji zdrowotnej można dokupić OC oraz opcję wypadkową. 

 
 

 

 



 

  
5. Dla Polaków pomoc nieodzowna 

Polacy na terenie Niemiec chcą czuć się dobrze. Polisa zapewnia im bezpieczeństwo, a 

doskonałe ubezpieczenie zdrowotne kupione na niemieckim rynku może służyć przez 

dowolny czas. Opiekunka seniorów może mieć ubezpieczenie zdrowotne już za 30 €, a 

student zapłaci od 27 €. 

6. Eurokv.pl odpowie na pytania 

Eurokv.pl jest wsparciem dla Polaków w Niemczech. Polis ma wiele, działa od lat, dbając o 

klientów doskonale i starannie. Eurokv.pl posiada szeroki wachlarz ofert. Student, uczeń czy 

pracownik mogą mieć ubezpieczenie pełne, dające leczenie bez kosztowych limitów. Żadne 

AOK Niemcy czyli opcja ustawowa, nie zastąpi prywatnej polisy.  

7. Nie wiesz jaka polisa będzie dla Ciebie? 

Wyjechałeś od Niemiec i myślisz o polisie? Szukasz dobrego pomysłu? Nie zamartwiaj się, 

Eurokv.de znajdzie najlepszą opcję dla Ciebie. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich 

pomagają Polakom. Leczenie w ramach polisy jest doskonałe i bez limitów. Polska polisa ma 

ograniczenia finansowe i nie spełnia takiej roli.  

8. Dla polisy wszystko 

Po przyjeździe do Niemiec koniecznie trzeba zadbać o polisę. Powinna to być polisa 

niemiecka, bez finansowych ograniczeń. Polisę zdrowotną  nabywa się ustawową lub 

prywatną. Eurokv.pl  ma dla Polaków polisy zdrowotne, OC, wypadkowe. 

9. Polisę kupić trzeba już 

Solidne ubezpieczenie zdrowotne pomaga w różnych życiowych sytuacjach. Ubezpieczenie 

za granicą musi posiadać każdy człowiek zameldowany w Niemczech. Za kilkadziesiąt euro 

będzie miał to, co zapewni mu leczenie oraz pomoc ekspertów. Nie tylko pracownik czy 

właściciel firmy, ale też student oraz bezrobotny polisę mieć muszą.  

10. Polacy są świadomi potrzeby ubezpieczenia 

Polacy coraz częściej nabywają niezbędne polisy w Niemczech. Ubezpieczenie zdrowotne 

w Niemczech dla Polaków posiada między innymi Eurokv.pl. Firma zapewnia 

profesjonalne porady w języku polskim, opiekę, podeśle dokumenty online oraz pocztą 

tradycyjną. Dzięki pomocy tego ubezpieczyciela można spokojnie żyć na terenie sąsiedniego 

kraju.  

 
 



 

  

Ubezpieczenie za granicą to doskonałe rozwiązanie, bez którego trudno jest sobie poradzić. 

W ramach polisy można mieć możliwość korzystania z takich usług, jak: 

• Wizyty u lekarza-internisty; 

• Konsultacje u lekarzy-specjalistów; 

• Przewóz pacjenta do szpitala; 

• Pełne leczenie w placówce szpitalnej; 

• Pomoc przeciwbólowa u stomatologa. 

Niejeden człowiek kusi się na taką polisę, bo jest ona często lepsza od ustawowego 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

 Eurokv.pl  przedstawi wszelkie walory takiego rozwiązania. Dlaczego warto wybrać polisę 

zdrowotną prywatną? Oto odpowiedzi: 

• Prywatna polisa zapewnia pomoc od razu, bez oczekiwania; 

• Nie jest to drogie ubezpieczenie; 

• Student płaci niewiele – już od 27 € za prywatną polisę zdrowotną . Studenci muszą 

mieć polisę, ponieważ brak polisy oznacza poważne problemy finansowe i konieczność 

płacenia wstecz za ubezpieczenie. Najlepsze ubezpieczenie dla młodzieży jest 

dostępne na niemieckim rynku w www.eurokv.pl  

 

 

 

 

 



 

  

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 

Rejestrowanie działalności na własny rachunek jest 

całkiem nietrudne 

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. 

 



 

  

Właściciel firmy jednoosobowej w Niemczech samodzielnie prowadzi firmę, nie musi 

konsultować się z nikim w sprawach gewerbe.  

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.  

Polacy zakładając małą firmę w Niemczech muszą liczyć się z tym, że obowiązuje ich 

samodzielna praca, bez osób zatrudnianych, muszą działać dla wielu firm, nie mogą wiązać się z 

jednym zleceniodawcą, a dochody muszą zapewnić im życie oraz opłacanie składek 

ubezpieczeniowych. Działalność należy rejestrować, a koncesję powinna mieć osoba będąca 

właścicielem w swoich zasobach.  

Tanio rejestruj firmę w Berlinie 

Berlin nie ma wygórowanych stawek, można tanio zarejestrować małą firmę w tym mieście. A oto 

przykładowe koszty:  

• 26 € za poinformowanie o osobie 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 € opłaty wymaga zgłoszenie zmian. 

• 0 € kosztuje wymeldowanie i to jest ta najlepsza nowina 

Rejestrowanie działalności jest męczące – krążenie od urzędu do urzędu, wypełnianie 

dokumentacji, dbałość o realizację działań biznesowych. Chcesz uzyskać wsparcie? Szukasz 

solidnej pomocy? Carebiuro.de jest dla Ciebie. Zapewniamy, że za 50 € zarejestrujemy 

działalność, od 35 € zajmiemy się sprawami gewerbe rzetelnie i kompleksowo. 

Potrzebujesz wsparcia? Zadbamy o Ciebie! 

 

Warto wejść w biznes z nami, bo www.carebiuro.de to doskonała jakość i 

wspaniała współpraca. 

 



 

  

 
 
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. 

 

 


