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Odliczenia od podatku są skuteczną metodą na zwiększenie kwoty wolnej podatku dla 

osób, które pracują  w Niemczech legalnie na umowę o pracę. Jeżeli pracujesz w Niemczech i 

chcesz zaoszczędzić na podatkach to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Odliczenia – sposób na wyższy zwrot podatku w 

Niemczech  

By zmaksymalizować kwotę zwrotu podatku w Niemczech nie wystarczy złożenie 

prawidłowej deklaracji podatkowej, na końcowy pozytywny efekt należy pracować cały rok. 

Deklaracja podatkowa można powiedzieć wieńczy dzieło, a od naszej zapobiegliwości i 

dokumentów, zbieranych przez cały rok i potwierdzających koszty związane z naszą pracą zależy 

wysokość zwrotu z niemieckiego urzędu skarbowego. 

Pracownik zatrudniony legalnie na umowę o pracę w Niemczech powinien szczególnie zwrócić 

uwagę na 3 grupy kosztów, które mają wpływ na wysokość podatków i efekt rocznego rozliczenia 

podatkowego. Są to: 

▪ Koszty uzyskania przychodu 

▪ Wydatki specjalne 

▪ Wyjątkowe obciążenia finansowe 

oraz uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym kwotę wolną od podatku. 

 



 

  

Co to jest kwota wolna od podatku? 

Kwota wolna od podatku to innymi słowy suma rocznych dochodów, które nie podlegają 

opodatkowaniu np. jeżeli w ciągu roku zarobiłeś 9000 € brutto lub mniej, to suma Twojego 

podatku wyniesie zero.  

  Dla kwoty wolnej od podatku, która wpływa na obniżenie miesięcznej przedpłaty na 

podatek od wynagrodzenia mogą zostać uwzględnione ww. koszty. 

Koszty uzyskania przychodu  

Koszty uzyskania przychodu są to wydatki, jakie ponosi pracownik w celu uzyskania 

przychodu w wyniku zatrudnienia na umowę o pracę (dotyczy też przedsiębiorców, prowadzących 

własną działalność gospodarczą w Niemczech.  Przepisy wskazują, że wydatki poniesione w celu 

uzyskania przychodów to te, co do których podatnik wykaże ich bezpośredni związek z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość 

osiągniętego przez podatnika przychodu. Niemiecki urząd skarbowy rozliczy nam maksymalnie 

1000 € rocznie, co oznacza, że należy zadbać szczególnie o tę grupę kosztów. 

Koszty uzyskania przychodu związane z pełnieniem obowiązków zawodowych to m.in.: 

▪ Dojazdy do pracy 

▪ Zakup narzędzi i sprzętów niezbędnych do pracy 

▪ Kursy branżowe 

▪ Literatura fachowa 

▪ Odzież robocza i ochronna niezbędna w pracy 

Możemy też uwzględnić koszty prowadzenia tzw. podwójnego gospodarstwa domowego – gdy 

jedno z małżonków pracuje w Niemczech, a drugie na stałe przebywa w Polsce. 

Wydatki specjalne, które mają wpływ na wysokość kwoty zwrotu podatku niemiecki fiskus 

podzielił na 2 grupy – koszty związane z zabezpieczeniami socjalnymi oraz inne wydatki 

specjalne. 

 



 

  
Koszty związane z zabezpieczeniami socjalnymi 

▪ Ubezpieczenie społeczne 

▪ Ubezpieczenie na życie 

▪ Dobrowolne ubezpieczenie pielęgnacyjne 

▪ Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 

▪ Ubezpieczenie od wypadków 

▪ Ubezpieczenie od niezdolności do pracy zawodowej 

Koszty specjalne  

▪ Koszty utrzymania osoby rozwiedzionej 

▪ Koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

▪ Koszty doradcy podatkowego – księgowość zewnętrzna 

▪ Składki zabezpieczenia na starość  

▪ renty 

Mając na uwadze fakt, że ryczałt wydatków jest bardzo niski i wynosi dla podatników stanu 

wolnego 36 € a dla małżeństw tylko 72 € warto skrupulatnie wykazać składki jakie regulowaliśmy w 

ciągu roku na wydatki specjalne. 

Do wydatków specjalnych zaliczamy także koszt opieki nad dziećmi – tu kwota, którą możemy 

odliczyć wynosi maksymalnie 4 tysiące €. Dla rodziny z dwojgiem dziećmi „możliwe obciążenie“ 

może wynieść do 6 % uzyskiwanych dochodów. Jeżeli wydatki przekraczają tę granicę, można 

odliczyć je od podatku. 

 



 

  Wyjątkowe obciążenia finansowe to kolejna grupa wydatków, których poniesienie może mieć 

wpływ na zwrot podatku. Są to m.in. 

▪ koszty związane z chorobą,  

▪ koszty związane z opłatą za korzystanie z domu opieki,  

▪ koszty związane z utrzymaniem osoby upośledzonej czy niepełnosprawnej 

Kwota jaką można odliczyć w związku z kosztami utrzymania wynosi rocznie 8472 € i musi być 

udokumentowane także poprzez wskazanie danych osoby pozostającej na naszym utrzymaniu 

(adres, dowód osobisty, PESEL etc) 

W rozliczeniu rocznym jakie ma obowiązek złożyć osoba pracująca legalnie lub prowadząca 

działalność gospodarczą w Niemczech należy koniecznie uwzględnić kwotę wolną od podatku. Jej 

wysokość (ponad 8000 €) – kilkukrotnie wyższa niż w Polsce jest jednym z głównych czynników, 

dla których Polacy decydują się na wybranie Niemiec jako kierunku emigracji zarobkowej. 

Jeżeli kwestia rozliczenia rocznego sprawia Ci kłopoty, nie wiesz jakie koszty możesz odliczyć, 

czy rozliczać się samodzielnie czy ze współmałżonkiem możesz skorzystać z pomocy 

wykwalifikowanych doradców podatkowych Carebiuro. Oferujemy nie tylko stałe prowadzenie 

księgowości i opiekę nad Twoimi finansami, ale również reprezentację przed urzędami skarbowymi 

w Niemczech. 

Już dziś zapoznaj się z pełną ofertą usług Carebiuro.de. - zachęcamy do współpracy. 

 



 

  

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatkowego w 

Niemczech 

Rozliczenie podatkowe możemy przygotować samodzielnie lub z pomocą doradcy 

podatkowego np. kancelarii podatkowej carebiuro.de. Skorzystanie z pomocy księgowych jest o 

tyle wygodne, że mamy pewność, że deklaracja będzie przygotowana w sposób prawidłowy a 

załączone dokumenty zweryfikowane. Co ważne, korzystając z pomocy doradcy termin złożenia 

deklaracji znacznie się wydłuża. Jakie dokumenty, oprócz wypełnionej deklaracji podatkowej 

należy załączyć i przekazać do urzędu skarbowego: 

• zaświadczenie o świadczeniach z miejsca pracy 

• zaświadczenie o zaliczkach na podatek 

• zaświadczenie o nadzwyczajnych wydatkach 

• zaświadczenie o niepełnosprawności 

• zaświadczenie o edukacji dziecka 

• zaświadczenie o innych świadczeniach finansowych 

• koszty opieki nad dziećmi np. przedszkole, niania, au-pair 

• koszty uzyskania przychodu 

 



 

  

Okres oczekiwania na zwrot podatku w Niemczech  

Przypomnijmy przede wszystkim, że rozliczenie podatku i jego zwrot może nastąpić do 4 lat 

wstecz od okresu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Prawidłowo wypełniona z kompletem 

należnych dokumentów deklaracja, złożona możliwie wcześnie ma szansę być rozpatrzoną 

równie szybko. Osoby, które czekają z rozliczeniem  do ostatniej chwili na decyzję o zwrocie 

podatku mogą czekać nawet kilka miesięcy.  

Na przyspieszenie zwrotu ma też wpływ fakt złożenia deklaracji drogą elektroniczną - te 

deklaracje są rozpatrywane w pierwszej kolejności, priorytetowo. 

Każdej osobie, która musi się zmierzyć z podatkami w Niemczech oferujemy fachową 

pomoc księgowych i doradców podatkowych w Carebiuro. Nasz zespół nie tylko zadba o 

prawidłowe rozliczenia ale rozwieje wszelkie wątpliwości związane z podatkami i doradzi jak 

zoptymalizować koszty by kwota zwrotu z urzedu skarbowego była jak najwyższa. Przed 

złożeniem zlecenia na usługi księgowe każdorazowo nasi doradcy weryfikują także prawidłowość 

zaszeregowania podatnika do klasy podatkowej a w przypadku nieprawidłowości proponują jej 

zmianę ( pośredniczą w formalnościach z tym związanych ) w celu osiągnięcia maksymalnej 

kwoty zwrotu. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą doradztwa podatkowo-księgowego 

Carebiuro.de Jesteśmy pewni,  że współpraca z naszą firmą przyniesie wiele korzyści Twoim 

podatkom i przyczyni się do wysokiej kwoty zwrotu podatku w Niemczech. 

 

 



 

  

Czy Amazon kojarzy się z VAT? 

Sprzedaż wysyłkowa podbiła rynki światowe. W krajach UE także jest bardzo popularna. 

Polscy przedsiębiorcy zadają sobie często pytanie czy muszą płacić VAT. Sprzedaż produktów 

internetowo do klientów na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem Amazon (FBA), to 

obowiązek rejestracji firmy do podatku VAT w krajach klientów.  

Nie istnieje jeden numer VAT w UE dla osób handlujących produktami przez FBA. Trzeba 

zawsze zaistnieć jako podatnik VAT w każdym państwie UE. W 2015 roku stworzono 

eksperymentalnie jednolitą stawkę VAT na wyroby elektroniczne w UE. Trudno jeszcze ocenić na 

ile się sprawdził.   

VAT płacić trzeba 

VAT rejestruje się zawsze po przekroczeniu progu sprzedaży wysyłkowej oraz składując 

produkty w zagranicznym magazynie firmy Amazon. Gdy wysyłane są towary do Niemiec oraz 

Hiszpanii z magazynów we Francji nalicza się od razu, bez zwłoki, francuski VAT o wysokości 20 

procent. Podatek VAT płaci się we Francji. Jeśli firma przekroczy w sprzedaży progi 100 000 € dla 

Niemiec oraz 35 000 € dla Hiszpanii należy zarejestrować się w tych państwach do VAT. W 

Niemczech VAT wynosi 19 procent, w Hiszpanii natomiast 21 procent. Profesjonalna księgowa 

sprawdzi VAT i wyliczy wszystko tak, aby firma nie miała najmniejszych nawet problemów.  

 Servicevat.de pomoże chętnie zarejestrować firmę do VAT w Niemczech za 100 € oraz 

rozliczy VAT za 100 €. Jest to cena konkurencyjna w stosunku do innych przedsiębiorstw.  

 

 



 

  

Kiedy płaci się podatek VAT w innym państwie? 

Firma musi solidnie płacić podatki w swoim państwie. Unia Europejska określiła wysokość 

kwot granicznych VAT dla sprzedawców FBA rodem z innych krajów. Jeśli jednak firma mieści się 

w progu to może stosować krajowy podatek VAT. 

Gdy zostanie przekroczony próg w państwie UE to trzeba dokonać rejestracji jako podatnik 

mieszkający na stałe w kraju docelowym. Towary można sprzedawać w krajach UE nie otwierając 

w nich własnego biura czy biur. Trzeba uiszczać krajową stawkę VAT. Przepisy dotyczące 

podatku VAT nie zostały ujednolicone na obszarze wspólnoty i stąd wynikają pewne komplikacje.  

O czym zapominać nigdy nie wolno 

Każda firma nie ulokowana w UE handlująca towarami w UE musi  zadbać o rejestrację do 

VAT w państwie, w którym przechowuje swoje towary. 

Wszystkie firmy w UE, które przekroczą progi VAT muszą płacić podatek VAT w danym 

kraju.  

Każda firma w UE przekraczająca określony prawem limit sprzedaży wysyłkowej w innym 

państwie UE, koniecznie płaci podatek VAT.  

Wszystkie firmy z państw nie unijnych przechowując oraz sprzedając towary na rynku UE 

muszą płacić podatek VAT w kraju magazynowania towarów. Jest to obciążenie, jednak 

konieczne i uregulowane przepisami. 

Przedsiębiorca musi zachować czujność 

Po lsk i  p rzeds ięb io rca  pow in ien  poznać so l idn ie  i  co  do  punk tu  przep isy  

europe jsk ie  –  dyrektywa VAT.  Dla  n iego  ważny jes t  obowiązek re jestrac j i  

do VAT w Niemczech.  Zobowiązany jes t  mon i to rować zmiany w sprzedaży na 

Amazon i eBay w Niemczech, najlepiej, gdy ma zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w 

Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). Nieodzownie należy uzyskać zaświadczenie z 

§ 22f UStG. Rejestracja podatkowa jest obligatoryjna. Branża e-commerce VAT w Niemczech 

musi płacić. Księgowość sprzedaży na Amazon oraz rejestracja VAT sprzedaży na Amazon 

to ważna rzecz. Amazon i eBay w Niemczech są popularne wśród polskich przedsiębiorców.  

Servicevat.de  – polska księgowość pomaga w rozliczaniu VAT, zna 

przepisy.  

 



 

  

Niesamowite Eurokv.pl. Tanie ubezpieczenie w 

Niemczech  

       Polacy chętnie podejmują zatrudnienie w Niemczech, w formie etatu lub własnej działalności 

gospodarczej. Otwierają gewerbe, która jest łatwą formą działania gospodarczego, takim 

samozatrudnieniem. Dobre dochody, łatwe przepisy, niewiele kontroli – takie są realia prowadzenia 

biznesu w Niemczech. W Polsce prowadzenie własnej firmy jest o wiele bardziej skomplikowane. 

Aby bezpiecznie pracować trzeba nabyć właściwe ubezpieczenie. Można nabyć polisy zdrowotne, 

OC, wypadkowe. Polacy chcą mieć polisy dobrego gatunku w niskiej cenie. Eurokv.pl, firma 

popularna i dobrze oceniana w Niemczech, oferuje takie polisy. Doskonałe ubezpieczenia 

gewerbe pozwalają leczyć się w odpowiednim standardzie. Ubezpieczenie w Niemczech dla 

Polaków posiada wiele firm ubezpieczeniowych. Za brak takiej polisy grożą kary w postaci zapłaty 

ubezpieczeń wstecz wraz z karnymi odsetkami. Osoby uporczywie uchylające się od kupna polisy 

mogą zostać nawet wydalone z terenu Niemiec. Walorem Eurokv.pl jest oferowanie niedrogich 

polis. Eurokv.pl. tanie ubezpieczenie w Niemczech jest ofertą adresowaną do polskich gewerbe. 

Ile kosztuje polisa ubezpieczeniowa? 

       W niektórych niemieckich firmach ubezpieczenie kosztuje nawet 300-400 €. Jednakże 

Eurokv.pl ma znacznie lepsze i tańsze oferty. Ile one kosztują? 

• polisa dla opiekunki osób starszych na miesiąc kosztuje tylko 30 € (1 € za dzień 

ochrony); 

• firma budowlana bez ryzyka płaci od 55 € miesięcznej składki ubezpieczeniowej; 

• od 90 € ubezpiecza się firma z sektora budowlanego z ryzykiem.  

 



 

  Polisa Eurokv.pl: 

• Daje leczenie bez ograniczeń kosztów, czyli jest pełnowartościowa; 

• Leczenie przebiega w Niemczech; 

• Wsparcie jest udzielane w języku polskim; 

• Eurokv.pl pomoże wybrać lekarza i ustali termin wizyty; 

• Pacjent ma plastikową kartę zdrowia, polisę dostaje pocztą elektroniczną, ma także 

nieodpłatną aplikację. 

    Eurokv.pl chętnie przedstawi zalety polisy zdrowotnej, OC, wypadkowej. Doradzi, wyliczy i 

sprawi, że klient na pewno będzie zadowolony z ochrony, jaką dana polisa zapewnia. Oprócz polisy 

zdrowotnej warto dokupić wariant OC. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich oraz ubezpieczenie 

w Niemczech dla Polaków posiada taka firma od wielu lat. 

 

 



 

  

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. 

 


