GEWERBA w
Niemczech

Rejestracja firmy w Niemczech
Firma w Niemczech to wybór Niemców oraz osób pochodzących z innych krajów. Polacy
wybierają działalność gospodarczą w Niemczech, ponieważ rejestracja firmy w Niemczech jest
dość łatwa. Warto spróbować zarabiać poza Polską. I tak się dzieje. Coraz więcej osób podejmuje
takie ryzyko i tylko na nim zyskuje. Rejestracja firmy w Niemczech może być realizowana przez
Polaka lub firmę niemiecką. Carebiuro.de jest jedną z takich firm, która oferuje rejestrację firmy
w Niemczech oraz szerokie spektrum usług. Firma w Niemczech bez meldunku to firma
działająca zgodnie z prawem, korzystająca z zameldowania w cudzym biurze. W Polsce składki na
ubezpieczenia społeczne są bardzo wysokie, a prowadzenie działalności oznacza borykanie się z
ogromną biurokracją. W Niemczech jest o wiele łatwiej, dlatego zainteresowanie osiedleniem się w
tym kraju rośnie.

Na co można liczyć z Carebiuro.de?
Carebiuro.de oferuje rejestrację firmy oraz prowadzenie spraw firmy. W tej ostatniej materii
zajmuje się prowadzeniem biura, odbieraniem korespondencji, przekazywaniem listów pod
wskazany adres, sprawami finansowymi, zakładaniem konta bankowego, rozliczeniami
podatkowymi, wizytówkami oraz pieczątką firmową. Nie pobiera wysokich opłat za usługi, a potrafi
rozwiązać wiele problemów. Nie chcesz samodzielnie męczyć się z działalnością gospodarczą?
Masz dość kwestii papierkowych? Nie przejmuj się, Carebiuro.de rozwiąże wszelkie problemy i
poda pomocną dłoń. Dzięki Carebiuro.de dobrze działa firma w Niemczech bez meldunku.
Wiadomo, że koszty zameldowania gewerbe są bardzo ograniczone.

Ile kosztuje pomoc Carebiuro.de?
Carebiuro.de oferuje szeroką pomoc:
•

Za 50 € zarejestruje małą firmę w Niemczech;

•

Za 35 € miesięcznie może prowadzić sprawy biurowe gewerbe opiekuńczej, czyli osoby
świadczącej opiekę nad osobami starszymi.

Firma działa szybko, skutecznie, może załatwić wszelkie sprawy online. Nie trzeba biegać do
biura, wszystko można omówić telefonicznie albo mejlowo. Niejedna osoba wspiera się taką
pomocą i coraz lepiej sobie radzi w obcym kraju, prowadząc firmę w Niemczech bez meldunku.
Carebiuro.de jest konkurencyjna w stosunku do innych firm obecnych na niemieckim rynku.
Pomoc tej firmy jest udzielana szybko, bez oczekiwania, a konsultanci władają językiem polskim.
Zamiast męczyć się z formalnościami i kontaktami z urzędami można skupić się na prowadzeniu
działalności firmy oraz promowaniu jej na niemieckim rynku usług.

Co to jest gewerbe?
Gewerbe to samozatrudnienie, najczęstsza forma prowadzenia działalności gospodarczej.
Gewerbe bez meldunku jest typową ofertą Carebiuro.de. Po cóż zabiegać o zameldowanie
firmy, gdy taki meldunek daje Carebiuro.de u siebie w biurze? Gewerbe bez meldunku jest
najtańszą formą działań gospodarczych. Wielu klientów o tym wie i skupia się na takim działaniu.
Na pewno gewerbe bez meldunku jest zgodna z przepisami, a poza tym pozwala zaoszczędzić
cenne euro. Początkowo Polacy liczą każde euro, a gewerbe bez meldunku to najłatwiejsze i
najbardziej przyjazne rozwiązanie.

1. Rejestracja firmy w Niemczech jest bajecznie łatwa z pomocą Carebiuro.de. To firma
pomocna i bierze niewielkie pieniądze za wsparcie. 50 € za rejestrowanie firmy to bardzo
niska opłata. Na pewno warto ją ponieść i spokojnie pracować, pozwalając doradcom
podjąć działania. Za 35 € Carebiuro.de poprowadzi każdą firmę, a to już jest duża pomoc
za bardzo małe pieniądze.
2. Carebiuro.de pomaga firmom działać oraz funkcjonować. Na taką pomoc zawsze mogą
liczyć i to w konkurencyjnych cenach w porównaniu z innymi firmami w Niemczech.
3. Zakładasz firmę? Nie masz pomysłu na życie? Nie wiesz jak się rozwijać? Działasz
solidnie oraz dbasz o rozwój? Nie przejmuj się i rozwijaj się na niemieckim rynku. Jeśli
chcesz ułatwić sobie funkcjonowanie to koniecznie poproś o pomoc firmę doradczą, która
założy Twoją gewerbe i poprowadzi ją na co dzień. Poszukaj firmy z dobrymi cenami usług
oraz kompetentnej.
4. Firma to odpowiedzialność, ale też niezłe dochody. W Niemczech małych firm powstaje
coraz więcej. Polacy chętnie takie firmy zakładają i czerpią zyski. Z pomocą Carebiuro.de
podbijają niemiecki rynek. Za 50 € rejestruje się firmę, za 35 € miesięcznie prowadzi się jej
wszelkie sprawy. I to jest bardzo niska opłata, warto ją zatem ponieść.
5. Pracuj i działaj na niemieckim rynku. Nie odkładaj niczego na później. Wysoka jakość
działania to cenna rzecz, a Carebiuro.de oferuje usługi doradcze naprawdę wysokiej
klasy. Ta firma skupiona jest na klientach, pomaga im zacząć działania gospodarcze, nie
odkłada niczego na później. Działa bardzo solidnie i daje to, co najlepsze.

6. Dbaj o swoją firmę. Nie popełniaj błędów. Nie zakładaj jej w Polsce. O wiele korzystniej jest
działać jako gewerbe na terenie Niemiec. Nie trzeba mieć meldunku – firma doradcza
zapewni meldunek we własnym biurze. To ogromne ułatwienie. Później codzienne
prowadzenie firmy oraz zakup właściwego ubezpieczenia zdrowotnego.
7. Czego pragną Polacy? Chcą mieć małą firmę i dobrze działać jako taka firma. Na pewno
warto zainteresować się takim rozwiązaniem. Praca na etacie jest nie dla każdego. Polaków
interesuje działanie w Niemczech. I takim działaniem się zajmują. Warto mieć mała firmę,
warto ją rozwijać i czerpać korzyści z działalności.
8. Dla Polaków mała firma to dobre rozwiązanie. W Niemczech małych firm są tysiące. Polacy
wybierają gewerbe coraz częściej. Jest to dla nich ważne rozwiązanie. Jakość w dobrej
cenie ma znaczenie i na pewno się sprawdza. Polakom żyje się dobrze w Niemczech i
mogą tam zarabiać jako gewerbe lub na etacie.
9. Dbaj o własną działalność, nie przerywaj jej ani na chwilę. Jest to na pewno ważne
rozwiązanie dla każdego. Jakość działania Carebiuro.de jest wysoka. Ludzie pracują, ale
dzięki pomocy Carebiuro.de osiągają bardzo dobre efekty. Nie ma mowy o rezygnacji z
prowadzenia własnej firmy, lepiej ją rozwijać i czerpać dobre zyski.
10. Carebiuro.de działa jako doskonała firma. Ma w zakresie swojego działania pomoc małym
firmom, doradztwo, rejestrowanie firm. Wysoka jakość doradztwa, rzetelność, solidność oraz
terminowość – tak działa firma Carebiuro.de, bezcenne wsparcie każdego biznesu na
terenie Niemiec. Polskie firmy mogą liczyć na to doradztwo.

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.
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.

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;

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
Sprzedawcy muszą dokładnie poznać przepisy europejskie –
dyrektywa VAT oraz pamiętać, że jest obowiązek rejestracji do VAT w
Niemczech.
K o n i e c z n i e n a l e ż y p o z n a ć 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.

Czy samozatrudniony w Niemczech musi się
ubezpieczyć?
Niemcy to kraj prawa. Stosuje określone regulacje prawne, a od 1 stycznia 2009 roku
nakłada obowiązek ubezpieczania się na każdą gewerbe. Tanie ubezpieczenia dla Polaków w
Niemczech są jednak realne. Piszą do nas Polacy i zadają nam pytania, a m na nie odpowiadamy.
Wiemy, że osobie nie znającej tematu niemieckie polisy mogą wydać się niezwykle
skomplikowane, ale bynajmniej tak nie jest. Ubezpieczenia gewerbe dostępne są w szerokiej
gamie, a Eurokv.pl dysponuje różnorodnymi ofertami. Czy samozatrudniony w Niemczech musi
się ubezpieczyć? Oczywiście, że tak.

Czy mając gewerbe mam obowiązek ubezpieczyć się w
Niemczech? A co z polską polisą?
Polska polisa to za mało, ma ograniczenia (limitowane fundusze na leczenie), dlatego nie
jest najlepszym rozwiązaniem. Eurokv.pl poleci dobrej klasy polisy, które na pewno pomogą
efektywnie leczyć się w Niemczech. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech to fakt.
Jeśli jednak ktoś tego zaniecha, to będzie musiał płacić składki wstecz, co jest ogromnie
niedogodnym rozwiązaniem. Czy samozatrudniony w Niemczech musi się ubezpieczyć? Jest
to jego obowiązek oraz dbałość o bezpieczeństwo.

Mam małą gewerbe, czy mogę posiadać ubezpieczenie
w Niemczech? Jakie są warunki? Z góry dziękuję za
informacje.
Gdy nastąpi rozpoczęcie działalności gospodarczej to natychmiast pojawia się obowiązek
zawarcia polisy. Eurokv.pl posiada szeroki wachlarz polis. Składka uzależniona jest od wieku, płci,
zdrowia oraz tzw. udziału własnego. Doradca wszystko wyjaśni online lub podczas osobistego
spotkania. Zapraszamy do kontaktu. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne często okazuje się
najlepszym wyborem.

Ile kosztuje ubezpieczenie w Niemczech na gewerbe?
Eurokv.pl ma wiele ciekawych ofert. Takie ubezpieczenia są oferowane niejednej osobie,
która zgłosi się. Gewerbe ubezpieczamy w bardzo preferencyjnych stawkach, o wiele taniej od
konkurencji.
Oto przykładowe ceny:
•

Opiekunka osób starszych przebywająca w Niemczech do 93 dni w ramach Care Europe
płaci 30 € za jeden miesiąc ubezpieczenia, 55 € za dwa miesiące ubezpieczenia oraz 95 €
za trzy miesiące ubezpieczenia.

•

OC kosztuje 18 € za trzy miesiące posiadania polisy, a za każdy kolejny miesiąc należy
zapłacić jedynie 7 € miesięcznie.

•

Taryfa AG5 dedykowana sektorowi budowlanemu z ryzykiem kosztuje miesięcznie od 90 €, a
płatność za rok przy opcji comiesięcznych wpłat wynosi 95 €.

Czy samozatrudniony w Niemczech musi się
ubezpieczyć?
Na pewno tak, to jest sprawa oczywista dla każdego. Robi to nie dla innych, ale dbając o
własne bezpieczeństwo.

Czy zatrudnionemu w ramach gewerbe w Niemczech,
który przeżył poważny wypadek drogowy w Polsce,
należy się renta z uwagi na brak zdolności do pracy?
Jeśli do wypadku doszło podczas stosunku pracy i lekarze przyznają, że taka niezdolność
do pracy występuje to jak najbardziej należy się renta. Proszę koniecznie skontaktować się z
lekarzem. Jeśli było wykupione ubezpieczenie to należy się także odszkodowanie. Karta
ubezpieczenia zdrowotnego zawsze musi być przy osobie ubezpieczonej, właśnie na wypadek
takich zdarzeń komunikacyjnych i innych losowych przypadków. Jest ona podstawą do
zapewnienia leczenia finansowanego w ramach polisy.

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.

