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Amazon to popularny kanał dystrybucji 

Amazon działa od 1994 roku, jest to firma Jeffa Bezosa. Firma zajmuje się handlem 

elektronicznym i otworzyła dziesiątki magazynów na całym świecie – w Polsce otworzone zostały 

cztery centra dystrybucyjne. Jeśli firma sprzedaje towary korzystając z internetu do państw UE i 

przechowuje je w magazynach firmy Amazon (FBA), wtedy należy zarejestrować się do VAT w 

krajach zamieszkania Twoich klientów. Zagranicznego biura mieć nie trzeba – firma może mieć 

siedzibę w Polsce, a za granicą składuje towar w magazynach Amazon i dzięki tej firmie wysyła je 

do klientów. Jest to rozwiązanie wygodne, nieskomplikowane oraz niedrogie.  

Numerów VAT w UE dla sprzedawców towarów przez FBA jest więcej niż jeden. Firma musi 

rejestrować się w każdym państwie UE jako płatnik podatku VAT. I w każdym musi płacić VAT, 

zawsze sprawdzając w tabeli stawki. 

Płatnik VAT – na jakich zasadach? 

Unia Europejska wprowadziła pewne progi podatku od wartości dodanej, czyli VAT dla 

sprzedawców FBA  z innych krajów. Jeśli dana osoba/firma nie przekroczy tego progu, to może 

mieć krajowy numer VAT. Nie musi płacić zagranicznych podatków. 

O czym pamiętać musi każdy przedsiębiorca, aby nie 

popaść w problemy 

Wszystkie firmy w UE po przekroczeniu progu płatności muszą poddać się rejestracji VAT 

w tym kraju. Każda firma w UE przekraczająca próg sprzedaży wysyłkowej w innym państwie UE, 

jest zobowiązana zarejestrować się do VAT. 

Każda firma spoza UE zbywająca różnorodne produkty w UE powinna posiadać rejestrację 

do VAT w państwie, w którym magazynuje własne towary. 

Każda firma poza europejską wspólnotą magazynując oraz sprzedając towary do innych państw 

członkowskich UE musi płacić podatek VAT w kraju przechowywania tych towarów.  

 



 

  

Firmy muszą zawsze stosować zasady 

Polsk i  p rzeds ięb io rca  powin i en  rozeznać od  razu  p rzep is y e uropejsk ie  

–  dyrekt ywa VAT ,  po win ien  wype łn i ać  regu la rn i e  obowiązek re jest rac j i  do  

VAT  w Niemc zec h.  Dla  n i ego  ważn e są   zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w 

Niemczech, jeśli sprzedaje produkty online powinien mieć zaświadczenie o rejestracji jako 

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

zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa staje się obowiązkowa po przekroczeniu 

progów, a e-commerce VAT w Niemczech to bardzo zyskowny sektor biznesu. Księgowość 

sprzedaży na Amazon jest istotna, podobnie jak rejestracja VAT sprzedaży na Amazon. 

Amazon i eBay w Niemczech są często używanymi kanałami dystrybucji dla polskich firm. 

Rejestracja VAT – polska księgowość pozwala rozliczyć wszelkie działania biznesowe, w tym 

handlowe, które są nieodzowne do przeprowadzenia aktywności.  

 

Więcej o progach 

Gdy firma przekroczy progi, czyli pewne kwoty, na terenie krajów UE to musi zarejestrować 

się jako podatnik. Konieczne jest opłacanie VAT i posiadanie właściwej dokumentacji. Jeśli firma 

nie potrafi samodzielnie się rozliczać to może zlecić pracę firmie trzeciej. 

 ServiceVAT.de to firma doradcza, skutecznie rejestruje firmy do VAT za 100 €, za 

kolejne 100 € miesięcznie rozlicza VAT. Niedrogo, dobrze, zgodnie z przepisami przeprowadza 

takie działania. 

VAT rejestruje się, gdy dana firma przekroczy próg sprzedaży wysyłkowej oraz gdy 

składuje własne produkty w zagranicznym magazynie Amazon. VAT płaci, gdy np. sprzeda 

towarów za więcej niż 100 000 € w Niemczech lub 35 000 €  we Francji. Po przekroczeniu limitu 

płaci się VAT – 19 procent w Niemczech i 21 procent we Francji. Najniższy VAT jest w 

Luksemburgu – wynosi on 17 procent.  

 

 



 

  

Gewerbe – jak, gdzie i kiedy w Carebiuro.de 

Chcesz mieć własną firmę budowlaną? Marzysz o prowadzeniu małej firmy opiekuńczej, 

transportowej czy oferującej usługi czystościowe? Chcesz rozwijać się i zarabiać? Nie masz 

zamiaru płacić wysokich podatków w Polsce? Działaj sprawnie i skutecznie w Niemczech. 

Koniecznie zgłoś się do firmy Carebiuro.de . Wystarczy dokonać kilku ruchów – zarejestrować 

firmę i zacząć prowadzić ją na co dzień. To właśnie robi Carebiuro.de. Szybko, solidnie i na 

potrzeby klientów. 

 Firma w Niemczech bez meldunku jest rozwiązaniem efektywnym oraz zgodnym z 

prawem. Firma w Niemczech bez meldunku to dobre i niedrogie rozwiązanie.  Gewerbe – jak, 

gdzie i kiedy? w Carebiuro.de – taka jest porada dla Polaków. Samozatrudnienie, czyli 

gewerbe bez meldunku kosztuje niewiele, a jest dobrym początkiem obecności na niemieckim 

rynku. Gewerbe – jak, gdzie i kiedy?  W Carebiuro.de warto podjąć biznesowe wyzwania w tym 

kraju, nie samodzielnie, ale z pomocą profesjonalistów. Taka pomoc ma ogromne znaczenie, 

ponieważ pomaga spokojnie rozwijać się i nie popaść w problemy. Lepiej wydać pieniądze na 

pomoc ekspertów niż samodzielnie borykać się z prowadzeniem firmy. Nie oszczędzaj, wydawaj 

rozsądnie i zyskaj doskonałe wsparcie.  

www.carebiuro.de zapewnia zawsze: 

• Rejestrację firmy za 50 € ; 

• Prowadzenie biura firmy za 35 € miesięcznie dla opiekunek, dla innych branż za 50 € 

miesięcznie. W tej kwocie znajduje się szerokie spektrum usług, czyli odbiór poczty, wizyty 

w urzędach, odbieranie telefonów, pomoc w dostaniu NIP, wsparcie w rozliczaniu 

podatków. Wizytówki także są oferowane w tej cenie.  

• Aby mieć dostęp do faksu oraz firmowego telefonu komórkowego należy dopłacić 15 €.  

Kwoty są nieduże, a pomoc jest doskonała. Firma w Niemczech bez meldunku powinna 

korzystać ze wsparcia. Koszty zameldowania gewerbe są nieduże, a jej prowadzenie przez 

ekspertów daje spokój i bezpieczeństwo.  

Nie oszczędzaj, korzystaj z pomocy ekspertów 

 



 

  
Ubezpieczenie w Niemczech pora wybrać 

Brak polisy oznacza kary finansowe, zgodnie z ustawą § 193 ust. 4 VVG osoby. Za pierwsze 

sześć miesięcy życia w Niemczech bez polisy pobierana jest kara równa wysokości miesięcznej 

składki, a za każdy następny miesiąc kara ta liczona jest jako 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. 

Unikanie ubezpieczenia się w Niemczech to ogromne kłopoty i trudne sytuacje. 

Od 2009 roku polisa zdrowotna jest obowiązkowym parasolem ochronnym.  

W ramach polisy zdrowotnej zapewnia się pacjentom: 

• Leczenie ambulatoryjne; 

• Leczenie szpitalne; 

• Badania ogólne i specjalistyczne; 

• Transport do szpitala; 

• Zakup okularów czy szkieł kontaktowych; 

• Dofinansowanie do protezy (do 80 procent). 

Niemiecka polisa zdrowotna nie uwzględnia żadnych limitów finansowych i opłaca całkowite koszty 

leczenia.  

Czy ubezpieczenie zdrowotne to droga sprawa? Nie, to 

nie jest prawda 

Polisy zdrowotne oferowane przez  www.eurokv.pl  nie są kosztowne: 

• to zaledwie 30 € miesięcznie dla opiekunek osób starszych,  

• od 55 € uiszczają miesięcznie osoby prowadzące gewerbe budowlaną.  

Oczywiście można kupić znacznie droższą polisę, ale nie jest to opcja dla każdego. Klienci 

potrzebują wsparcia, a doradcy pomogą dobrać najlepsze ubezpieczenie. 

 

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. 

 

 


