Co to jest VAT?
VAT jest podatkiem terytorialnym. Kwestia opodatkowania sprzedaży lub usługi
uzależniona jest od miejsca. Przepisy nie zawsze dokładnie wyjaśniają gdzie taki podatek ma
być płacony. Obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech jest zatem kwestią nieraz
dyskusyjną. Zmiany w sprzedaży na Amazon i e-bay w Niemczech zostały zawarte w
przepisach. Rejestracja podatkowa to ważna czynność. E-commerce VAT w Niemczech jest
bardzo ważną sprawą. Księgowość sprzedaży na Amazon prowadzi każda firma. Rejestracja
VAT sprzedaży na Amazon to obowiązek, a można go zrealizować w ramach firmy,
najczęściej w ramach księgowości. Można też zlecić takie prace firmie www.servicevat.de.
Ta firma doradcza specjalizuje się w pomocy przedsiębiorcom w ich codziennym prowadzeniu
firmy. Rejestruje i rozlicza także VAT. Amazon i eBay w Niemczech są bardzo popularne.
Firmy wystawiają towar na eBay, a osoby prywatne i inne firmy chętnie takie rzeczy sprzedają.
Rejestracja VAT – Polska Księgowość to sprawa oczywista, firmy często samodzielnie radzą
sobie z takim podatkiem. Muszą jedynie uzyskać zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w
Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). Wiadomo, że wymaga to pewnych formalności,
ale można też uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG dzięki pomocy www.servicevat.de. Ta
firma pobierze niewysoką opłatę, ale rozliczy VAT bez błędów i problemów z takich omyłek
wynikających. www.servicevat.de pobiera 100 € za rejestrowanie VAT oraz 100 €
miesięcznie za rozliczanie VAT.

Podatek VAT – więcej informacji
Podatek VAT płacą przedsiębiorcy działający gospodarczo w Niemczech. Jest to rodzaj
podatku od towarów i usług (skrót VAT pochodzi z języka angielskiego, co oznacza value added
tax, czyli podatek od wartości dodanej), który przedsiębiorca musi zapłacić państwu
niemieckiemu. Podatek ten pobiera się od każdego obrotu towarem oraz usługą. Podatek ten ma
wieloletnią historię. Jego twórcą był Carl Friedrich von Siemens, niemiecki biznesmen,
wynalazca, przemysłowiec. W Niemczech ten podatek nie jest obowiązkowy za każdym razem.
Polacy coraz częściej rejestrują VAT w Niemczech, ale zanim to zrobią muszą poczynić
dokładne rozeznanie, porozmawiać z doradcami podatkowymi, zapytać i wyjaśnić to, co budzi
wątpliwości. Przepisy europejskie – dyrektywa VAT to ważna sprawa, dlatego należy poznać
takie regulacje prawne. Średni podatek VAT w Unii Europejskiej wynosi 21 procent, ale są
odstępstwa – najwyższy VAT jest na Węgrzech (27 procent), a najniższy w Luksemburgu – tylko
17 procent.

Kto musi, a kto nie musi płacić podatku VAT w
Niemczech?
Firmy, które mają siedzibę w innym kraju, na przykład w Polsce albo pracują dla
niemieckich firm czy osób prywatnych, nie są zobligowane do płacenia VAT. Świadczenie takich
usług to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Usługi są rozliczane jako tzw. odwrotne
obciążenie. Wówczas niemiecki podmiot, czyli osoba lub firma nabywająca towar lub usługę,
musi rozliczyć VAT w Niemczech, jeśli tego zaniecha to zapłaci karę. O stosowaniu tej procedury
informowany jest klient na fakturze VAT, czyli taka informacja musi obowiązkowo zostać ujęta w
tym dokumencie płatniczym.

VAT w Niemczech rejestrować muszą:
•

Firmy świadczące usługi transportu osób na terenie Niemiec – jeśli jedzie np. z Polski do
innego kraju przez Niemcy to musi uiścić VAT wynikający z przejazdu przez terytorium
Niemiec;

•

Firmy zarabiające na obrocie nieruchomościami oraz zajmujące się budownictwem;

•

Przedsiębiorcy sprzedający towary wysyłkowo w Niemczech, gdy ich usługi są warte więcej
niż 100 tysięcy euro albo handlujące bez limitu. Jeśli polska firma sprzedaje towary
obywatelom Niemiec lub niemieckim firmom to VAT płacić musi.

•

Biznesmeni zajmujący się importem towarów;

•

Firmy dostarczające towary z terenu Niemiec;

Jeśli polskie firmy realizują wyżej opisane usługi to muszą polegać na niemieckich przepisach
oraz niemieckiej ustawie o podatku VAT. Zobowiązane są także składać deklaracje miesięczne lub
kwartalne. Podatek VAT w Niemczech rozlicza się w cyklach rocznych. Niezbędna jest rejestracja
podatkowa. Deklarację roczną VAT składa się do 31 maja każdego roku. W pierwszym roku jednak
należy składać deklaracje miesięczne, a na koniec przedłożyć deklarację roczną.
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.

Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech tanio!

www.eurokv.pl dba o klientów i oferuje im ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w
Niemczech - tanio! Są to różnorodne ubezpieczenia dla Niemców i Polaków, są to
ubezpieczenia gewerbe oraz ubezpieczenia zdrowotne dla Polaków pracujących na etacie,
czyli na podstawie umowy o pracę. Obywatele polscy podejmujący zatrudnienie w Niemczech
mogą liczyć na niedrogie ubezpieczenie. Ubezpieczenie zdrowotne w 2009 roku stało się w
Niemczech obowiązkowe. Oferowane są ustawowe i państwowe ubezpieczenia. Te ostatnie
przeważnie mają małe gewerbe. Eurokv.pl pomaga opiekunkom osób starszych, gewerbe
transportowym oraz budowlanym. Ubezpiecza cieśli, murarzy, montażystów rusztowań, czyli
grupy, których nikt inny ubezpieczać nie chce, obawiając się dużego ryzyka. Tanie oferty
ubezpieczeń niemieckich posiada Eurokv.pl i to od wielu lat. Eurokv.pl zapewnia
ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - tanio!

Zakładać firmę samodzielnie, czy z doradcą?
Dzięki doradcom czy firmom konsultingowym można oszczędzić czas i nie popełniać błędów.
Firmy konsultingowe mają wiedzę ,doświadczenie, potrafią dobrze doradzić jak np. przeprowadzić
analizę rynku docelowego. Pokażą aspekty, o których dana firma może nie wiedzieć i nie brać ich
pod uwagę. Poinformują nie tylko o aspektach prawnych, ale także kulturowych oraz etyce biznesu.
One także przekładają się na relacje z klientami i biznesowe powodzenie. Korzystanie z wiedzy i
know-how firm konsultingowych może pomóc uniknąć problemów organizacyjnych oraz
finansowych. Na to szczególnie muszą być wyczulone start-upy, czyli biznesowi nowicjusze.

Dobre doradztwo, czyli Carebiuro.de
W pierwszej lidze firm doradczych jest Carebiuro.de. Ta firma poradzi jak funkcjonować na
niemieckim rynku. Oszczędzi czas gewerbe i za 50 € pozwoli mieć własną działalność. Sprawy
finansowe, podatkowe, organizacyjne biura również można powierzyć Carebiuro.de. Koszt
miesięcznej obsługi firmy przez Carebiuro.de to tylko 35 €. Warto o tym pamiętać.

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 €

NOWOŚĆ: z dniem 10.07.2019 w EuGH (Europejskim sadzie) zapadł wyrok (Az. C649/17), 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

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.

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.

