
 

 



 

  

Rejestracja podatkowa VAT w Niemczech  stała się 

obowiązkowa, bez niej firmom grozi zablokowanie w 

takich serwisach, jak np. Amazon 

Zawsze najpierw trzeba sprawdzić czy towary są wysyłane do Niemiec z Polski, czy z 

magazynu z Niemiec – dopiero wtedy można określić zobowiązania podatkowe firm. 

Prawdopodobnie operatorzy rynków internetowych będą dążyli do wyłączenia 

odpowiedzialności za zobowiązania sprzedawców związane z podatkiem VAT. Dlatego też będą 

wymagać od sprzedawców z Polski nieodzownych informacji. Sprzedawcy, którzy nie podadzą tych 

informacji, będą blokowani przez operatorów na platformach internetowych w Niemczech. Głównym 

elementem nowej ustawy o VAT jest zaświadczenie o rejestracji podatkowej przedsiębiorcy w 

urzędzie skarbowym w Niemczech. Sytuacja będzie komplikowała funkcjonowanie polskich firm w 

Niemczech, ale to będzie można dokładnie zbadać po roku czy dwóch.  

Sprzedaż wysyłkowa z Polski jest możliwa do progu w 

wysokości 100.000 € 

Jeśli polski sprzedawca przekazuje produkty bezpośrednio z Polski do klienta w Niemczech, 

to wystawia on fakturę z polskim podatkiem VAT, do limitu podatku VAT wynoszącego rocznie 

100.000 €. Powyżej progu 100.000 €, sprzedawca ma obowiązek rejestracji w Niemczech do 

płacenia podatku VAT oraz do uiszczania podatku VAT w Niemczech. 

Podatek VAT w Niemczech wynosi 19 procent, jest niższy niż w Polsce, zatem dobrowolna 

rejestracja w Niemczech może być opłacalnym rozwiązaniem.  

Sprzedaż wysyłkowa z magazynu z Niemiec  to dobre 

rozwiązanie biznesowe 

Obowiązki podatku VAT są skomplikowane, gdy firma współpracuje z Amazon. Wybór 

polskiej czy niemieckiej ustawy VAT uzależniony jest od kraju, z którego towar polskiego 

przedsiębiorcy jest przekazywany przez operatora rynku internetowego do klienta w Niemczech. 

Jeśli towary polskiego sprzedawcy są przewożone na teren Niemiec oraz przekazywane z 

magazynu w Niemczech, Polski przedsiębiorca musi wystawić fakturę z niemieckim podatkiem VAT 

oraz przekazać podatek VAT do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech. Przedsiębiorca ma 

obowiązek rejestrowania się w niemieckim urzędzie skarbowym.     

 



 

  

Od 2019 r. niemieccy operatorzy rynków 

internetowych odpowiadają za podatek VAT swoich 

klientów  

Aby uszczelnić system podatkowy VAT rząd niemiecki podjął w dniu 1 sierpnia 2018 r. 

decyzję o zmianie ustawy o podatku VAT. Nowa ustawa odnosi się do dostaw realizowanych na 

rynkach internetowych, które są inicjowane w Niemczech lub kończą się w tym kraju. 

Operatorzy rynku internetowego muszą zbierać dane zarejestrowanych u nich sprzedawców oraz 

przechowywać dane o sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej. Operatorzy muszą 

przekazać takie dane organom podatkowym w Niemczech na żądanie. Zgodnie z zapisami nowej 

ustawy VAT, operatorzy rynku internetowego są odpowiedzialni za niezapłacony podatek VAT 

przez sprzedawcόw zarejestrowanych na rynku internetowym oraz nie przestrzegających 

obowiązków podatku VAT. 

Ze względu na obowiązki oraz odpowiedzialność podatkową operatorów rynków 

internetowych można domniemywać, że operatorzy będą żądać odpowiednich rejestracji. 

Nowe przepisy 

Nowe przepisy są stosowane do wszystkich operatorów “rynków internetowych”, dzięki 

którym realizowane są transakcje online. 

Informacje muszą być rejestrowane w celu wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania 

sprzedawców z tytułu podatku VAT. Są to takie dane: 

1. Nazwa oraz adres sprzedawcy; 

2. Numer identyfikacji podatkowej;  

3. Daty rozpoczęcia i wygaśnięcia ważności zaświadczenia o rejestracji podatkowej 

sprzedawcy, 

4. Data i wysokość generowanych obrotów. 

5. Miejsce rozpoczęcia transportu lub wysyłki oraz miejsce przeznaczenia towaru 

Na żądanie urzędu skarbowego operator ma obowiązek przesłania takich danych drogą 

elektroniczną niemieckim organom podatkowym. 

 



 

  

Nawet, jeśli użytkownik rynku internetowego nie jest firmą i rzadko sprzedaje produkty, 

operator będzie musiał zarejestrować nazwę użytkownika, odnotować jego adres i datę urodzenia 

oraz miejsce rozpoczęcia wysyłki, data i wysokość obrotów. 

Odpowiedzialność operatora wiąże się także z faktem przestrzegania obowiązków podatku 

VAT sprzedawcy. Jeśli sprzedawca dba o VAT, to niemiecki urząd skarbowy może powiadomić o 

tym operatora. Wtedy operator musi zapłacić podatek VAT od wszystkich sprzedaży, które nie 

zostały opodatkowane VAT przez sprzedawcę. Operator uniknie tego obowiązki tylko wtedy, gdy 

zablokuje sprzedawcę na rynku internetowym w terminie określonym przez urząd skarbowy. 

O czym zapomnieć nie wolno 

Sprzeda wcy muszą  dok ładn ie  pozna ć  p rzep is y e uropejsk ie  –  

dyrekt ywa VAT  oraz  pa mię tać ,  że  jes t  obowiązek re jest rac j i  do  VAT  w 

Niemc zech.  Kon ieczn ie  na leży  pozn ać zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w 

Niemczech oraz postarać się o zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w Niemczech 

(Bescheinigung nach § 22f UStG). Płatnicy VAT powinni zawsze uzyskać zaświadczenie z § 

22f UStG. Rejestracja podatkowa do VAT będzie koniecznością, a e-commerce VAT w 

Niemczech pozwoli na duże dochody. Księgowość sprzedaży na Amazon jest kluczowym 

zagadnieniem, a rejestracja VAT sprzedaży na Amazon daje przychody fiskusowi w 

Niemczech. Amazon i eBay w Niemczech tworzą potężne obroty. Rejestracja VAT – polska 

księgowość powinna być prowadzona regularnie, przez księgową dokładnie znającą niemieckie 

przepisy.  

 

 

 

  



 

  

Gewerbe warto ją podejmować 

Gewerba to nietrudna działalność gospodarcza dla osób z Polski. Generuje jednak 

pewne koszty, o których zapominać nie wolno. Na przykładzie pracy opiekunki osób starszych 

przeanalizujemy takie koszty. Są one nieuniknione, z tego powodu koniecznie trzeba je ująć w 

działaniach gospodarczych i być przygotowanym na konieczność ich pokrywania. 

Opiekunka osób starszych ma kilka kosztów do opłacenia 

Opiekunka osób starszych mająca gewerbę musi uwzględnić takie oto koszty: 

• Zakup ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowe) 

• Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne 

• Reklamacje 

• Dojazd do podopiecznych  

• Koszty prowadzenia gewerbe (księgowość, rozliczenia podatkowe, itp.). 

 

Pomoc firmy zewnętrznej może wynieść nawet ok. 525 €, co jest dość dużym kosztem i nie 

dla każdego możliwym do akceptowania.  www.carebiuro.de  posiada jednak tańszą ofertę 

– za 50 € zarejestruje firmę, a od 35 € poprowadzi jej korespondencję, podatki, finanse. To 

doskonała oferta, dlatego warto wybrać właśnie to rozwiązanie. 

 

http://www.carebiuro.de/


 

  
Pytania dotyczące niemieckich ubezpieczeń 

zdrowotnych, czyli co warto wiedzieć 

Niemcy to kraj stosujący przepisy. Dba także o zdrowie pracowników. Polacy zatrudnieni w 

niemieckich firmach muszą mieć polisy zdrowotne. Na rynku dostępne są różne rodzaje polis, a 

doradcy potrafią podpowiedzieć jaka jest najlepsza dla danej osoby. Pytania dotyczące 

niemieckich ubezpieczeń zdrowotnych zadaje sobie wiele osób. Są one czasami dość 

skomplikowane, ale pracownicy Eurokv.pl znają odpowiedzi na nawet bardzo zaawansowane 

pytania. Specjalizują się w takiej dziedzinie i doskonale potrafią pomóc każdej osobie 

zainteresowanej posiadaniem dobrego ubezpieczenia.  

Nasze polisy, Wasze bezpieczeństwo 

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. 

 Kwoty są nader umiarkowane, a ochrona pełna. Nie warto szukać lepszej polisy, bo takiej n ie 

ma. Ubezpieczamy każdą osobę, nawet osoby z grup ryzyka zatrudnione w sektorze budowlanym. 

 

 

 

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.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. 

 

 

 

 

 


