GEWERBA w Niemczech
bez meldunku

Firma w Niemczech bez meldunku to codzienność
Zameldowanie nie jest trudną sprawą, ale generuje koszty i sprawia problemy, bez
najmniejszych wątpliwości. Firma w Niemczech bez meldunku to możliwa sprawa dzięki np.
Carebiuro.de. Doradcy udzielą meldunku w biurze Carebiuro.de, co jest łatwe i zgodne z
prawem. Zatem po podjęciu decyzji o posiadaniu własnej firmy można poprosić o pomoc np.
Carebiuro.de i dzięki doradcom uzyskać pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Firma w
Niemczech bez meldunku szybko stanie się faktem oraz sposobem funkcjonowania dla ludzi z
Polski – niedrogo, łatwo, z dobrymi dochodami. Firmę można prowadzić przez kilka lat lub całe
życie. Polacy sami wybierają czas oraz sposób działania, a także zasięg prowadzenia
ekonomicznych aktywności. Koszty zameldowania gewerbe nie są wysokie, a firma startująca na
rynku wcale nie musi ich mieć. Gewerbe bez meldunku ma prawo rozpocząć działalność pod
warunkiem, że otrzyma niejako w prezencie taki meldunek. A taki prezent daje Carebiuro.de
każdemu człowiekowi. Jest to duże udogodnienie i cenna pomoc na starcie w obcym kraju z
działalnością gospodarczą. Polacy mogą działać solidnie na niemieckim rynku, a z pomocą
Carebiuro.de taka pomoc na pewno będzie miała ogromne znaczenie. Dzięki Carebiuro firma w
Niemczech bez meldunku osiągnie biznesowe szczyty.

Co daje Carebiuro.de?
To konsulting, który w ofercie ma:
•

Rejestrację firmy za 50 €;

•

Prowadzenie wirtualnego biura firmy za 35 €, czyli wsparcie w kontaktach z urzędami,
pomoc w prowadzeniu korespondencji, wsparcie w rozliczeniach podatkowych oraz VAT,
odbieranie telefonu. Reprezentowanie w urzędach skarbowych oraz innych niemieckich
urzędach jest rzeczywistością.

Doskonała pomoc stała się realną sprawą dzięki konsultingowi. Carebiuro.de pomaga
polskim firmom bez meldunku w rejestrowaniu oraz prowadzeniu działań gospodarczych.
Posiada doświadczenie, wiedzę oraz zatrudnia profesjonalnych pracowników, którzy są
wsparciem polskich przedsiębiorców.
Klienci nie muszą już:
•

Samodzielnie męczyć się z formalnościami;

•

Meldować się i zatrudniać pracowników do firmy – sekretarki oraz księgowej;

•

Prowadzić działań biurowych na co dzień, wirtualne biuro doskonale ich wyręczy.

Firma w Niemczech bez meldunku jest doskonałym rozwiązaniem – łatwość prowadzenia
biznesu jest o wiele większa niż w Polsce, poza tym bez biura, zameldowania, pracowników
funkcjonuje się taniej i w sposób komfortowy. Niejedna firma bez meldunku istnieje w Niemczech
dzięki wsparciu specjalistów. Koszty zameldowania gewerbe nie są na szczęście bardzo duże.
Carebiuro.de stał się liderem rynku i firmą dbającą bardzo dobrze o klientów oraz ich wszelkie
potrzeby biznesowe. Polacy są czasami zagubieni, słabo znają język. Dzięki Carebiuro.de
prowadzenie biznesu jest dla nich ogromnie łatwe. Eurokv.pl przoduje w zapewnianiu niedrogich
ubezpieczeń zdrowotnych pracownikom, firmom oraz studentom. Gewerbe może liczyć na
ubezpieczenie bez ograniczeń, doskonale zabezpieczające interesy małej firmy.

Bezpieczne funkcjonowanie niemieckiej firmy
Firma w Niemczech bez meldunku może funkcjonować bezpiecznie dzięki wsparciu
specjalistów oraz polisom zdrowotnym. Mała gewerbe bez meldunku jest codziennością
niemieckiego rynku przedsiębiorczości, najłatwiejszą formą działań gospodarczych.
Carebiuro.de pokryje koszty zameldowania gewerbe, które na pewno nie będą wysokie. Od
2009 roku ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe, o czym małe firmy
bynajmniej nie mogą zapominać. Brak polisy naraża na płacenie składek wstecz i kosztuje dużo,
gdy trafi się choroba. Koszt zakupu polisy jest na pewno jakimś obciążeniem, ale znacznie
mniejszym niż konieczność płacenia za usługi zdrowotne, czyli leczenie. Gewerbe bez
meldunku może działać, ale bez ubezpieczenia zdrowotnego skazana jest na problemy
finansowe oraz z urzędem ds. cudzoziemców. Możliwe jest nawet wyrzucenie takiej firmy z
terenu Niemiec. Powrót osoby deportowanej do tego kraju jest bardzo utrudniony. Zatem warto
porozmawiać z doradcami, przemyśleć i powierzyć sprawy małej firmy w cudze ręce, czyli
ekspertom ds. prowadzenia firmy oraz polis.
1. Carebiuro.de od lat jest obecne w Niemczech. Pomaga działać małym firmom, nie
pobiera wysokich opłat. Nie wiesz jak zacząć biznes? Potrzebujesz konkretnych porad?
Szukaj zatem pomocy ekspertów. Carebiuro.de pomaga i świadczy usługi w dobrych
cenach. To najważniejsza zaleta działania tej firmy.
2. Doradztwo online pomaga ludziom. Firmy mogą mieć meldunek w biurach firmy
Carebiuro.de. To doskonałe rozwiązanie, pozwalające zrezygnować z wynajmu
powierzchni biurowej, zatrudniania sekretarki, pracowników księgowości. Niejedna osoba
docenia taką pomoc. Wystarczy zadzwonić do firmy i można rozpocząć współpracę.
3. Dla Carebiuro.de klienci są najważniejsi. Pomaga im, hołubi ich, prowadzi ich sprawy. A
wszystko to za małe stawki – rejestracja firmy za 50 €, prowadzenie jej spraw za 35 €
miesięcznie. Można zaufać tej firmie i radzić sobie lepiej na rynku usług. Jakość działania
firmy Carebiuro.de jest doskonała.
4. Zajrzyj do firmy Carebiuro, sprawdź jej usługi i zadaj wszelkie pytania. Nie wiesz jak
zabrać się za własny biznes w Niemczech? Carebiuro.de pomoże, wesprze, doradzi i nie
zostawi nikogo bez porady. Doskonała jakość w dobrej cenie jest najważniejsza oraz
najcenniejsza. Dobra jakość usług jest rzeczą nieodzowną.

5. Co robić w Niemczech – pracować na etacie czy jako mała gewerbe? Funkcjonować za
grosze czy zarabiać przyzwoicie? Warto rozważyć wszelkie warianty i spokojnie działać na
niemieckim rynku usług. Carebiuro pomoże każdemu potrzebującemu i na tym skupi
wszelkie swoje działania.
6. Klienci są solidni i chcą pracować dobrze. W Niemczech są doradcy tacy, jak
Carebiuro.de. Obecnie niejedna osoba szuka pomysłu na biznes i nie ma z tym
najmniejszych problemów. Jakość usług jest cenna, a firma Carebiuro.de doradza firmom
od bardzo wielu lat, nie zwleka i działa bardzo solidnie.
7. Zachęcamy do korzystania z usług firmy Carebiuro, czyli solidnej i doskonale
prosperującej firmy. W jej progi wchodzą ludzie potrzebujący wsparcia. Biznesowe
wsparcie jest dobre, a Carebiuro udziela takiej pomocy każdemu. Szczególnie często
pomaga małym gewerbe, daje im meldunek, rejestrację oraz pomoc.
8. Dla klientów znaczenie ma dobra praca. Carebiuro.de pomaga ludziom skorzystać z
potencjału. Nie odkłada działania na później, świadczy usługi szybko, dobrze, w doskonałej
jakości. Klienci mogą korzystać zawsze z usług tej doskonałej firmy. Dzięki niej osiągają
powodzenie i doskonale sprawdzają się na niemieckim rynku.
9. Chcesz rozwijać się? Chcesz zarabiać? Masz zamiar podbić niemiecki rynek? Zacznij od
kontaktu z Carebiuro.de. To firma solidna i pomocna, dba o małe gewerbe z Polski,
szczególnie o te bez meldunku. Ma doskonałą ofertę dla każdego i nie pozwala, aby małe
firmy popadały w kłopoty.
10. Jakość działania firm to ważna sprawa. Carebiuro.de działa solidnie i pozwala ludziom na
rozwój. Radzi sobie doskonale. Na pewno nie poniesie porażki. Wysoka jakość działania to
dewiza tej firmy. Dzięki Carebiuro.de wiele firm odniosło biznesowy sukces i radzi sobie
doskonale na niemieckim rynku.

Przepisy regulujące podatek VAT UE przy sprzedaży
produktów przez Amazon.
Globalny handel stał się rzeczywistością także dla Polaków. Miliony naszych rodaków robi
codziennie zakupy przez internet korzystając z najbardziej popularnych ale i tych mniej znanych
platform sprzedażowych w Polsce, Europie i na świecie. Zakupy na Allegro, w Chinach na
Alliexpress czy Amazon to już dzisiaj codzienność dla Polaków. Coraz większa liczba naszych
rodaków korzysta z platform sprzedażowych nie tylko jako klienci – z każdym rokiem rośnie liczba
tych, którzy dzięki platfmom typu Amazon prowadzą biznes sprzedażowy na szeroko zakrojoną
skalę. Mając na uwadze fakt, że mimo wszystko to nadal nowinka na naszym rynku zwłaszcza
pod względem legalnego prowadzenia i prawidłowego rozliczania tego typu biznesu każda
informacja, związana z przepisami regulującymi m.in. dystrybucje, działalność handlową poprzez
Amazon czy wreszcie rozliczanie podatków jest na wagę złota.
Dlatego doradcy podatkowi servicevat.de specjalizujący się od lat we wspieraniu polskich
handlowców na Amazon przygotowali kompendium wiedzy zawierające najbardziej istotne
informacje związane z podatkiem VAT od działalności handlowej na tej platformie. To jak przepisy
europejskie – dyrektywa VAT reguluje kwestie podatkowe a jak do tego odnoszą się polska
ustawa o VAT. Zachęcamy do lektury.

Sprzedaż na Amazon wprowadzenie dla sprzedających
w Niemczech
Osoby chcące prowadzić działalność handlową za pośrednictwem platformy Amazon winny
zapoznać się przed rozpoczęciem sprzedaży z ogólnymi zasadami, które pozwalają na legalną
działalność. Jeśli sprzedajesz towary przez internet do klientów w innych krajach UE za pomocą
realizacji przez Amazon (FBA), wtedy musisz się prawdopodobnie zarejestrować jako podatnik
VAT w krajach Twoich klientów. Póki co pomysł unijnych urzędników mocno wspierany przez
przedsiębiorców wszystkich krajów członkowskich o utworzeniu jednolitego, obowiązującego na
terenie każdego kraju numeru podatnika VAT UE pozostaje w sferze projektów. W związku z tym
każdy przedsiębiorca nawet prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą np. w
Niemczech służącą sprzedaży na Amazon musi spełnić obowiązek rejestracji podatnika VAT w
Niemczech. Podobnie gdy będziemy chcieli naszą sprzedaż prowadzić w każdym z kolejnych 27
państw Unii – obowiązuje nas rejestracja jako podatnika VAT w każdym kraju z osobna.

Konieczność rejestracji podatnika VAT przy sprzedaży
przez Amazon w krajach Unii Europejskiej
Prowadząc działalność gospodarczą i sprzedaż na Amazon / eBay nie ma konieczności byś
rejestrował się jako płatnik VAT we wszystkich krajach Unii Europejskiej od razu. Konieczność
taka nastąpi dopiero w momencie osiągnięcia progu sprzedaży w danym kraju. Progi te dotyczą
wszystkich zagranicznych sprzedawców FBA. W przypadku sprzedaży poniżej tego rocznego
progu w odpowiednim kraju, nie podlegasz rejestracji w tym kraju i odprowadzasz podatek VAT w
oparciu o swój krajowy numer VAT.
W momencie przekroczenia progu ustawa podatkowa każdego kraju nakłada na Ciebie
obowiązek rejestracji jako podatnika VAT nie będącego rezydentem docelowego kraju. Ten
przepis pozwala Ci na sprzedaż w każdym z krajów Unii Europejskiej bez konieczności
powoływania firmy do życia w każdym z krajów odrębnie. Nie znaczy, że nie musisz stosować
przy sprzedaż krajowej stawki VAT i odprowadzać podatku do organów podatkowych każdego z
krajów poszczególnie. Oprócz obowiązku odprowadzania podatku VAT wiedz, że musisz się
zarejestrować w danym kraju w przypadku gdy towary, które wprowadzasz do obrotu są
magazynowane w zagranicznych magazynach Amazona w Europie a sprzedaż prowadzisz do
krajowych odbiorców.

Trudne zasady prowadzenia sprzedaży Amazon –
gdzie szukać pomocy?
Doradcy podatkowi kancelarii servicevat.de zdają sobie doskonałe sprawę z faktu, że
prowadzenie sprzedaży towarów na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem platform typu
Amazon/eBay zwykle nastręcza wielu kłopotów zwłaszcza od strony podatkowej i księgowej.
Mnogość przepisów, śledzenie progów sprzedażowych, rozliczanie podatku VAT w każdym kraju,
w którym prowadzimy sprzedaż, regulowanie podatków do poszczególnych urzędów finansowych
czy wreszcie składanie deklaracji VAT to zajęcie dla specjalistów, którzy nie dość, że na bieżąco
poprowadzą dla Ciebie księgowość firmy to dodatkowo będą służyć na bieżąco wsparciem
merytorycznym w każdym przypadku wymagającym analizy sprzedaży, kosztów, przychodów i
sposobu ich rozliczania tak by zyski Twojej firmy niezmiennie rosły.

Jaką pomoc fachową znajdziesz w kancelarii
servicevat.de ?
→ interpretacja europejskich przepisów i dyrektyw VAT w każdym z krajów, w którym firma
prowadzi sprzedaż przez Amazon,
→ rejestracja do VAT podatników w każdym z 28 krajów Unii Europejskiej,
→ pozyskanie zaświadczenia z § 22f UStG,
→ przewodnictwo e-commerce pod kątem podatku VAT,
→ bieżąca informacja na temat zmian w sprzedaży na Amazon/eBay i interpretacja przepisów
z korzyścią dla prowadzonej sprzedaży,
→ pełna księgowość sprzedaży na Amazon/eBay,
Wykwalifikowany zespół doradców podatkowych servicevat.de są do Twojej dyspozycji w
przypadku wszelkich pytań, związanych z działalnością handlową na Amazon i eBay i rejestracji
VAT we wszystkich krajach UE. Tanio, szybko, solidnie - działaj legalnie i płać podatki w Unii
Europejskiej.

Unia Europejska bada pracę opiekunek
Trybunał Sprawiedliwości UE przepisem określił obowiązki opiekunek
Czy opiekunki z Polski powinny mieć ubezpieczenie? Może jest ono dobrowolne?
W Niemczech każdy musi mieć ubezpieczenie. Opiekunka seniorów nie jest żadnym
wyjątkiem. Musi zadbać o polisę. Unia Europejska nie zgadza się na polskie polisy dla opiekunek
podczas ich pobytu w Niemczech. Opiekunki z Polski mają pracę, która jest ciekawa i daje im
dobre pieniądze. Mogą zarobić dwa-trzy razy więcej niż w Polsce, co jest znakomitym
rozwiązaniem. Mają zazwyczaj zakwaterowanie i wyżywienie nieodpłatnie, co pozwala im
zaoszczędzić.
Co daje niemieckie ubezpieczenie zdrowotne?
Niemiecka polisa zdrowotna daje następujące rzeczy:
•

Możliwość leczenia się w razie choroby;

•

Dostęp do badań medycznych;

•

Transport do szpitala;

•

Leczenie w szpitalu;

•

Opiekę podczas ciąży i porodu.

Jakie atuty ma poza tym polisa zdrowotna?
•

Pokrywa koszty leczenia przez 7 tygodni po powrocie do Polski;

•

Ubezpieczenie na dłuższy czas zapewnia większe bezpieczeństwo, warto o tym pamiętać;

•

Jeśli ktoś wróci na dłużej niż pół roku do Polski to może rozwiązać niemiecką polisę.

Nie ma ono ograniczeń kwot, które mają niemieckie ubezpieczenia zdrowotne. Dlatego warto
taką polisę poznać, przyjrzeć się zapisom i zadbać o własne bezpieczeństwo. To najlepsze
rozwiązanie dla każdego, cenne, ważne i godne rozeznania.

Czy warto wybrać AOK? Czy to tańsza opcja od polisy
zdrowotnej?
AOK Niemcy nie jest ani lepszy, ani tańszy od prywatnej polisy zdrowotnej. Opiekunka
płaci na AOK składkę wynoszącą ok. 350 € miesięcznie. Lepiej wybrać solidną polisę już za 1 €
składki dziennie od AOK. 30 € czy 350 €? Wybór jest bardzo prosty, tańsza, a lepsza opcja
przekona każdego.

Jak szukać polisy zdrowotnej? Co czytać, z kim
rozmawiać?
Strony internetowe firm www.eurokv.de czy care-primo.de przedstawiają wiele informacji
opiekunkom. Jeśli Unia Europejska zajęła się ubezpieczeniami opiekunek osób starszych z Polski
przebywających w Niemczech to oznacza, że sprawdzi niebawem jak jej zalecenia są stosowane.
W 2019 roku na pewno opiekunki będą musiały starannie zadbać o własne bezpieczeństwo. Polisy
polskie będą na cenzurowanym, a niemieckie polisy zdrowotne zapewne będą jedynymi
uznawanymi na niemieckim rynku. Należy pamiętać, że zakup polisy po roku czy dwóch wymaga
zapłacenia zaległych składek. Najlepiej zadbać o prywatne ubezpieczenie zdrowotne od razu po
przyjeździe do Niemiec.

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.

