
 

 

REJESTRACJA VAT 

W NIEMCZECH 

CENA  



 

  
Kiedy bezwzględnie trzeba zarejestrować się w innym 

państwie jako podatnik VAT? 

Nie ma takiego przymusu, gdy dana osoba jest już podatnikiem VAT w kraju zamieszkania. 

Unia Europejska stworzyła pewne progi obejmujące rejestrację VAT dla sprzedawców FBA 

pochodzących z innych krajów. Jeśli dana osoba/firma nie przekroczy sum z takiego progu, to 

wystarczy jej krajowy numer VAT. Takich progów jednak trzeba bardzo pilnować.  

A oto progi w sprzedaży wysyłkowej dotyczące 

rejestracji VAT 

Jeśli zdarzy się przekroczenie progu w państwie UE to trzeba podjąć procedurę rejestracji 

jako podatnik, który nie jest rezydentem w kraju docelowym. Takie postępowanie sprawi, że można 

sprzedawać towary w każdym kraju członkowskim UE bez tworzenia firmy lub filii firmy w danym 

kraju. Jednak konieczne jest opłacanie krajowej stawki VAT i przekazywanie jej odpowiednim 

organom. A wszystko dlatego, że w dziedzinie podatków nie doszło do harmonizacji prawa. I tutaj 

pojawia się pewna trudność. 

VAT rejestruje się, gdy przekroczy się próg sprzedaży wysyłkowej oraz gdy przechowuje się 

towar w zagranicznym magazynie należącym do Amazon. Poza tym wysyłanie towarów do Niemiec 

oraz Hiszpanii z magazynów we Francji nalicza się francuski VAT o wysokości 20 procent. Podatek 

VAT płaci się we Francji. Jednak po przekroczeniu limitów 100 000 € dla Niemiec oraz 35 000 € dla 

Hiszpanii trzeba zarejestrować francuską firmę w tych krajach do VAT. Takie są przepisy. Oznacza 

to uzyskanie statusu przedsiębiorcy nie będącego rezydentem. W Niemczech płaci się przeważnie 

19 procent VAT, a w Hiszpanii płaci się 21 procent VAT. 

 



 

  

Podsumowując pokrótce 

Każda firma nie mieszcząca się na terenie państw UE zbywająca produkty w UE musi mieć 

rejestrację do VAT w państwie, w którym przechowuje swoje towary. 

Wszystkie firmy w UE, które przekroczą próg rejestracji VAT muszą być podatnikiem VAT w danym 

kraju. 

Każda firma w UE przekraczająca próg sprzedaży wysyłkowej w innym państwie UE, musi 

stać się podatnikiem VAT. 

Każda firma poza obszarem UE przechowując oraz zbywając towary do innych państw 

członkowskich UE musi stać się płatnikiem podatku VAT w kraju magazynowania dystrybuowanych 

przez siebie towarów. Jest to oczywista sprawa.  

Jako firma pamiętaj, że: 

Polsk i  p rzeds ięb io rca  mus i  dok ładn i e  znać  p rzep is y e uropejsk ie  –  

dyrekt ywa VAT ,  musi  rea l i zować ob owiązek re j est rac j i  do  VAT  w 

Niemc zech.  Po win ien  dok ła dn ie  poznać zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w 

Niemczech, jeśli chce sprzedawać online musi pozyskać też zaświadczenie o rejestracji jako 

podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). Każda firma musi uzyskać 

zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa jest obowiązkowa w wielu sytuacjach, a e-

commerce VAT w Niemczech pozwala osiągać duże zyski. Księgowość sprzedaży na Amazon 

jest działaniem specjalistycznym, konieczna zatem jest rejestracja VAT sprzedaży na Amazon. 

Amazon i eBay w Niemczech są bardzo popularne. Rejestracja VAT – polska księgowość to 

bardzo dobre rozwiązanie, korzystne i stosowane często. Lepiej mieć księgowość w kraju 

pochodzenia, solidną, znającą przepisy i dbającą o interes danego klienta.    

Pamiętaj! Bez VAT można mieć problemy. Jeśli firma np. świadczy usługi transportowe, 

nawet przewożąc turystów po drodze przez Niemcy, to musi odprowadzić 19 procent VAT za 

odcinek pokonany na terenie Niemiec.  

 



 

  

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. 

Forma prawna ma znaczenie 

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 € miesięcznie poprowadzimy sprawy gewerbe . Warto z 

nami podjąć współpracę, ponieważ działamy kompleksowo i profesjonalnie. 

.  

 

http://www.carebiuro.de/


 

  

Czy Polak, który w Niemczech otworzył działalność 

gospodarcza (Gewerbe) jest zobowiązany wykupić 

ubezpieczenie? 

Internet często zawiera błędne informacje, dlatego nie wolno wierzyć bezkrytycznie 

internetowym źródłom. Błędne informacje to efekt kiepskiej wiedzy dziennikarza i dużej 

powierzchowności. 

Według niemieckich regulacji wszystkie osoby zameldowane w Niemczech muszą 

zakupić właściwe ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą jest  § 193 VVG. W ramach każdego 

ubezpieczenia musi być uwzględnione leczenie ambulatoryjne (realizowane u lekarza) lub kuracja 

szpitalna. Umowa ubezpieczenia zawierać musi wkład własny niższy niż 5.000 €, a firma 

ubezpieczeniowa jest zobowiązana posiadać solidne pozwolenie do prowadzenia działalności w 

Niemczech. Ubezpieczenie nie może mieć limitów kwotowych na leczenie, co oznacza, że polisa 

jest pełnowartościowa. W ramach ubezpieczenia ujęte są koszty leczenia u lekarza oraz procedur 

realizowanych w szpitalu. Leczenie stomatologiczne nie jest integralną częścią pakietu. Ustawa 

zobowiązuje do posiadania polisy każdą małą działalność oraz inne osoby, które mieszkają w 

Niemczech niezależnie od tego jaki zawód w tym kraju wykonują.  

Ubezpieczenia zakupione w Polsce, czyli na przykład EKUZ, KRUS lub inne mają limity na 

leczenie, co oznacza, że nie są pełnowartościowe. Jedynie niemiecka polisa daje pełne pokrycie 

wydatków na leczenie. Odpowiedź na pytania dotyczące niemieckich ubezpieczeń 

zdrowotnych znają eksperci. 

 



 

  

www.eurokv.pl pomoże, zadzwoń do nas gdy nie masz 

polisy 

Jeśli nie zakupiłeś polisy to koniecznie napisz do nas maila lub zadzwoń. Dla każdego mamy 

autorską polisę, dobraną specjalnie dla danego człowieka. Pomożemy bezpłatnie i zadbamy o 

każdego klienta najlepiej, jak to jest możliwe.  

Brak obowiązkowej polisy zdrowotnej to ogromne zobowiązania (koszty leczenia, 

konieczność zapłaty zaległych składek).  

Polisę najlepiej kupić na samym początku pobytu w Niemczech. Na naszej stronie jest 

kalkulator składek, dlatego można samodzielnie online wszystko policzyć i podjąć decyzję. Doradca 

może pomóc bezpłatnie i bardzo solidnie. Eurokv.pl  pomaga najlepiej, dlatego koniecznie trzeba 

skontaktować się z nami.  

www.eurokv.pl dba o klientów. Ma doskonałe polisy, które dają ogromne 

bezpieczeństwo. Wysoka jakość, dobra cena, najlepsze rozwiązania – to można mieć w ramach 

każdej polisy. 

• Już za 30 € miesięcznie opiekunka seniorów będzie miała pełne leczenie. 

• Od 55 € ubezpieczymy pracowników budowlanych. 

• Studenci mogą mieć polisę od 27 € miesięcznie. 

 Nie warto szukać lepszej polisy, bo takiej nie ma. Kwoty są nader umiarkowane, a ochrona 

pełna. 

 

 



 

  
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. 

 

 

 

 

 

 

 


