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Konto bankowe dla każdego – co warto wiedzieć o 

założeniu konta w Niemczech 

Konto dla każdego – co, gdzie, kiedy ? 

 

Od 1995 r. banki niemieckie angażują się we wspólny projekt mający na celu dostęp do  

"konta dla wszystkich", który ma spowodować, że każdy obywatel Niemiec posiada konto bankowe. 

Póki co nawet ponad 500 000 osób w samych Niemczech nie ma obecnie konta ( a w Europie osób 

bez konta bankowego może być ponad 58 milionów ). 

Od 16 czerwca 2016 r. banki nie mogą odrzucić żadnego wniosku osoby, która chce założyć proste 

konto bankowe. Takie prawo daje każdemu obywatelowi regulacja Unii Europejskiej. 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konta dla każdego  

1. Co to jest konto dla każdego? 

2. Kto miał dostęp do rachunku bankowego do tej pory? 

3. Jakie grupy osób miały do tej pory problemy z założeniem konta bankowego? 

4. Co oznacza zaangażowanie banków w „rachunek dla każdego” z 1995 roku? 

5. Jakie prawo pozwala na posiadanie konta podstawowego przez każdego obywatela? 

6. Jakie usługi / funkcje oferuje podstawowe konto? 

7. Ile może kosztować konto podstawowe? 

8. Jakie warunki wstępne należy spełnić, aby otworzyć rachunek kompleksowy? 

9. Które banki są zobowiązane do oferowania podstawowego rachunku? 

10. Czy umowa o podstawowy rachunek może zostać rozwiązana przez bank? 

11. Kto korzysta z nowych zasad kontroli kont? 

12. Czy konto dla każdego może zostać nam narzucone? 

13. Kiedy bank może nadal odmawiać otwarcia konta dla każdego? 

14. Jakie ustalenia zostały poczynione w związku z dostępem do rachunku bankowego w 2014 r.? 

  

1. Co to jest konto dla każdego? 

"Konto ogólne", zwane także "kontem podstawowym" lub "kontem obywatelskim", jest kontem 

bankowym, które nie pozwala na przekroczenie stanu konta. Klient może dysponować jedynie 

kwotą znajdującą się na koncie. Ponadto konto musi spełniać podastawowe funkcje pozwalające 

jego właścicielowi uczestniczyć w życiu gospodarczym i społecznym nowoczesnego 

społeczeństwa. 

 



 

  

2. Kto ma dostęp do rachunku bankowego do tej pory? 

Niemieckie oraz pozostałych krajów europejskich instytucje kredytowe, zezwalają 

obywatelowi na otworzenie rachunku bieżącego, tylko w przypadku gdy jego miejsce zamieszkania 

znajduje się w kraju banku osoby mieszkającej na jego terenie ( rezydent) oraz mogącego 

poświadczyć jej stabilną sytuację finansową. 

Jeżeli ocena kredytowa Klienta jest zbyt niska, banki będą nadal mają prawo odmawiać  

otwarcia rachunku. Częściowo oferowane są też klientom konta kredytowe. 

3. Jakie grupy osób miały do tej pory problemy z założeniem konta bankowego? 

Jeśli nie posiadałeś stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, otwarcie konta bankowego 

było całkowicie niemożliwe. Bezdomni (nie zameldowani), imigranci i obywatele nie mieszkający na 

stałe w Niemczech byli zaliczani do grupy osób bez możliwości posiadania rachunku bankowego. 

Szczególnie osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, odmawiano zwykłego 

konta z powodu nieregularnych wpływów na konto, zadłużeń lub zmian na rachunku (negatywny 

wpis Schufa). Aby takie osoby miały możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w 1995 r. 

wprowadzono dobrowolne zobowiązanie banków do posiadania  "konta dla każdego". 

4. Co oznacza zaangażowanie banków w projekt „rachunek dla każdego” z 1995 roku? 

W 1995 r. niemiecki sektor bankowy wprowadził tak zwane "konto dla każdego", które 

umożliwiło dostęp do podstawowych usług płatniczych. Niestety nie dawało ono możliwości 

korzystania z rachunku w rachunku bieżącym (rachunek bieżący na podstawie salda kredytowego). 

Także problemem był brak prawnej odpowiedzialności banków. Szczególnie osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji finansowej (negatywny wpis Schufa) nie oferowano salda kredytowego. 

 



 

  

Realizacja zobowiązania „konto dla każdego” nie przyniosła niestety oczekiwanych rezultatów. 

Banki często odmawiały osobom, mimo zobowiązania przepisami, w stosunku do których 

stwierdzano negatywne oceny Schufy, jak również dostępu do kont nie miały osoby bez stałego 

miejsca zamieszkania. 

5. Jakie prawo pozwala na posiadanie konta podstawowego przez każdego obywatela? 

W kwietniu 2014 r. Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę, zgodnie z którą każdy 

obywatel europejski - legalnie przebywający w Europie - ma dostęp do rachunku podstawowego, 

niezależnie od tego, gdzie mieszka, ani jaki jest jego status finansowy. Każdy kraj miał 24 

miesiące na dostosowanie tej dyrektywy  do prawa krajowego. 

W Niemczech od 18 września 2016 r., każdy bank musi oferować "podstawowe konto 

bankowe" dla wszystkich. W związku z tym istnieje obecnie roszczenie prawne dla wszystkich 

obywateli UE dotyczące osobistego rachunku bankowego. 

6. Jakie usługi / funkcje oferuje podstawowe konto? 

Posiadacz konta bankowego powinien mieć pełen dostęp do wszystkich funkcji dostępnych w 

danym banku. Obejmują one w szczególności deponowanie i wypłacanie środków oraz 

dokonywanie transferów w obrębie UE. Znaczy to, że dowolne wpłaty czy opłaty czynszowe, 

rachunki za energię elektryczną lub gaz, mogą być rozliczane za pośrednictwem rachunku 

bieżącego. Otrzymuje także do dyspozycji kartę z pomocą, której może regulować płatności do 

wysokości limitu środków na koncie. 

Oprócz przelewów, Klient ma też prawo do składania stałych zleceń w koncie podstawowym. 

 



 

  

7. Ile może kosztować konto podstawowe? 

Banki nie są zobowiązane do oferowania podstawowego konta za darmo. Przeciwnie, można 

przypuszczać, że niektóre banki starają się unikać klientów, których nie stać na stałe opłacanie 

kosztów utrzymania konta bankowego.  

Dyrektywa europejska idzie nieco dalej jeżeli chodzi o interpretację kosztów 

poszczególnych usług. Posiadacz takiego rachunku bankowego powinien mieć możliwość 

korzystania z nieograniczonej liczby usług bezpłatnie lub "za rozsądną opłatą". Określenie „za 

rozsądną opłatą” musi spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów :wymaganych od 

banków krajowych dla podobnych usług (rozdział IV, artykuł 18 (3) Dyrektywy europejskie) 

a) poziom dochodu narodowego  

b) średnia opłata. 

W przeciwnym razie banki mają możliwość stosowania własnych cen, w zależności od zakresu 

dostępu konsumenta do usług bankowych. W tym przypadku szczególnie niepodatni na 

zagrożenia, wrażliwi konsumenci powinni mieć możliwość korzystania z bardziej korzystnych 

warunków (Capital IV, Art. 18 (4) Dyrektywy Europejskie). 

8. Jakie warunki wstępne należy spełnić, aby otworzyć rachunek kompleksowy? 

Po pierwsze, każda osoba musi legalnie przebywać w UE. Z drugiej strony może się zdarzyć, 

że konsumenci, którzy chcą otworzyć taki podstawowy rachunek bieżący, muszą wykazać w nim 

rzeczywiste zainteresowanie. Jednakże te ostatnie muszą być zgodne z ochroną konsumenta i nie 

mogą być związane ze zbyt dużymi trudnościami lub obciążeniami. 

9. Które banki są zobowiązane do zaoferowania podstawowego rachunku? 

Zasadniczo żaden bank nie jest zobowiązany do zaoferowania każdemu obywatelowi rachunku 

podstawowego. Dyrektywa europejska mówi, że jeśli masz wystarczającą liczbę banków w swoim 

kraju ojczystym, musisz podać podstawowe konto. 

Pewne jest, że nie tylko banki bezpośrednie powinny oferować takie konto bankowe. Każdy 

obywatel powinien mieć możliwość wyboru banku oddziału jako swojego banku „domowego”. 

 



 

  

10. Czy umowa o podstawowy rachunek może zostać rozwiązana przez bank? 

Zasadniczo tak. Jeżeli którykolwiek z poniższych warunków zostanie spełniony, konto bankowe 

może zostać rozwiązane przez odpowiednią instytucję kredytową:  

a) celowo wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem,  

b) żadne transakcje płatnicze nie są rozliczane przez więcej niż 24 kolejne miesiące,  

c) wprowadzenie w błąd na samym początku w celu uzyskania dostępu, 

d) drugie konto bankowe, które umożliwia klientowi korzystanie z usług bankowych już istnieje w 

tym samym kraju (Capital IV, Art 19, Dyrektywy europejskie). 

11.  Kto korzysta z nowych zasad kontroli kont? 

Dla osób, które obecnie nie mają dostępu do podstawowych usług bankowych w swoim kraju, 

nowe rozporządzenie jest bardzo ważne. W przyszłości osoby bezdomne, osoby o 

nieuregulowanym dochodzie lub nawet zadłużeni konsumenci mogą egzekwować swoje prawo do 

rachunku bankowego. Aby pracować w innych krajach europejskich, należy otworzyć rachunek 

bankowy na miejscu, bez względu na narodowość lub sytuację finansową. 

W tej chwili wszyscy ubiegający się o azyl, którzy są uznawani za uchodźców w Niemczech na 

podstawie Konwencji Genewskiej dotyczącej Uchodźców, mogą uzyskać konto podstawowe. 

12.  Czy konto dla każdego może zostać nam narzucone? 

Podstawową zasadą każdego konta jest możliwość wykonywania codziennych usług 

płatniczych. Ponieważ konto podstawowe jest zwykle oferowane jako konto kredytowe, nie można 

w ten sposób uzyskać kredytu na rachunku bieżącym. Jednak nie jest wykluczone przez prawo, że 

banki będą udzielać swoim klientom kredytu w rachunku bieżącym, nawet jeśli jest to 

prawdopodobnie wyjątek. 

Dostawcy w zasadzie pokazują, w jaki sposób zakład Dipso mógłby działać dla konta 

podstawowego. Dostawca oblicza na podstawie ostatnich ruchów na koncie i wpływów 

gotówkowych, czy (a jeśli tak, to w jakiej wysokości) możliwe jest ustanowienie kredytu na wypłatę. 

Należy oczywiście mieć świadomość, że przynajmniej niektórzy klienci konta kredytowego mogą 

otrzymać mniejsze linie kredytowe. 

 



 

  

13.  Kiedy bank może nadal odmawiać otwarcia konta dla każdego? 

Banki mogą nadal odmawiać obywatelowi takiego podstawowego rachunku, jeżeli konsument 

posiada już konto w instytucji kredytowej z siedzibą w ich kraju, a zatem może już korzystać z 

podstawowych funkcji (rozdział IV, artykuł 16 (5) dyrektywy europejskie). Jeżeli przepis dotyczący 

zapobiegania praniu pieniędzy i walce z finansowaniem terroryzmu zostanie naruszony, instytucja 

kredytowa może odmówić otwarcia rachunku (rozdział IV, artykuł 16 (4), dyrektywy europejskie). 

14.  Jakie ustalenia zostały poczynione w związku z dostępem do rachunku bankowego w 

2014 r.? 

Konsumenci powinni mieć możliwość przejścia w przyszłości do innego banku, który oferuje 

lepsze warunki. Reguła ta działa na terenie Niemiec już od dłuższego czasu. W innych krajach 

europejskich klienci banków mają jednak coraz większe trudności ze zmianą banku. Na podstawie 

wytycznych z 2014 r. można jednak założyć, że proces transferu bankowego w całej Europie 

będzie łatwiejszy dla wszystkich konsumentów. 

Ponadto Parlament Europejski żąda, aby opłaty i warunki rachunków bieżących były 

przejrzystsze, a zatem łatwiejsze do porównania. Zakłada też, że należy przeprowadzić 

ogólnoeuropejską standaryzację terminologii bankowej w celu uproszczenia komunikacji i 

rozumienia nazw produktów bankowych.  

 

 

 



 

  

Czy numer Vat jest niezbędny, aby sprzedawać przez 

Amazon? 

Jeśli zajmujesz się sprzedażą produktów przez internet do klientów w innych krajach UE za 

pośrednictwem Amazon (FBA), wtedy zazwyczaj trzeba przeprowadzić rejestrację siebie jako 

podatnika VAT w krajach zamieszkania Twoich klientów. Nie trzeba jednak otwierać zagranicznych 

biur, aby realizować taką sprzedaż, a to oznacza oszczędności – nie wynajmuje się biura, nie płaci 

się czynszu, nie wynajmuje się pracowników. 

Nie istnieje jeden numer VAT w UE dla sprzedawców towarów przez FBA. Oznacza to 

konieczność rejestracji jako podatnik VAT w każdym państwie członkowskim UE z osobna. Jest to 

na pewno uciążliwy. W 2015 roku stworzono obowiązek jednego VAT dla firm elektronicznych dla 

całej UE. Jest to jednak odosobniona sytuacja i nie wiadomo, czy sprzedawcy FBA będą mogli z 

niego korzystać.  

Kiedy bezwzględnie trzeba zarejestrować się w innym 

państwie jako podatnik VAT? 

Nie ma takiego przymusu, gdy dana osoba jest już podatnikiem VAT w kraju zamieszkania. 

Unia Europejska stworzyła pewne progi obejmujące rejestrację VAT dla sprzedawców FBA 

pochodzących z innych krajów. Jeśli dana osoba/firma nie przekroczy sum z takiego progu, to 

wystarczy jej krajowy numer VAT. Takich progów jednak trzeba bardzo pilnować.  

 

 



 

  

A oto progi w sprzedaży wysyłkowej dotyczące 

rejestracji VAT 

Jeśli zdarzy się przekroczenie progu w państwie UE to trzeba podjąć procedurę rejestracji 

jako podatnik, który nie jest rezydentem w kraju docelowym. Takie postępowanie sprawi, że 

można sprzedawać towary w każdym kraju członkowskim UE bez tworzenia firmy lub filii firmy w 

danym kraju. Jednak konieczne jest opłacanie krajowej stawki VAT i przekazywanie jej 

odpowiednim organom. A wszystko dlatego, że w dziedzinie podatków nie doszło do harmonizacji 

prawa. I tutaj pojawia się pewna trudność. 

VAT rejestruje się, gdy przekroczy się próg sprzedaży wysyłkowej oraz gdy przechowuje się 

towar w zagranicznym magazynie należącym do Amazon. Poza tym wysyłanie towarów do 

Niemiec oraz Hiszpanii z magazynów we Francji nalicza się francuski VAT o wysokości 20 

procent. Podatek VAT płaci się we Francji. Jednak po przekroczeniu limitów 100 000 € dla 

Niemiec oraz 35 000 € dla Hiszpanii trzeba zarejestrować francuską firmę w tych krajach do VAT. 

Takie są przepisy. Oznacza to uzyskanie statusu przedsiębiorcy nie będącego rezydentem. W 

Niemczech płaci się przeważnie 19 procent VAT, a w Hiszpanii płaci się 21 procent VAT.  

Podsumowując pokrótce 

Każda firma nie mieszcząca się na terenie państw UE zbywająca produkty w UE musi mieć 

rejestrację do VAT w państwie, w którym przechowuje swoje towary. 

Wszystkie firmy w UE, które przekroczą próg rejestracji VAT muszą być podatnikiem VAT w 

danym kraju. 

 



 

  
Każda firma w UE przekraczająca próg sprzedaży wysyłkowej w innym państwie UE, musi 

stać się podatnikiem VAT. 

Każda firma poza obszarem UE przechowując oraz zbywając towary do innych państw 

członkowskich UE musi stać się płatnikiem podatku VAT w kraju magazynowania 

dystrybuowanych przez siebie towarów. Jest to oczywista sprawa.  

Jako firma pamiętaj, że: 

Po lsk i  p rzeds ięb io rca  mus i  dok ładn ie  znać  p rzepisy  europejsk ie  –  

dyrek tywa VAT,  mus i  rea l izować obowiązek re jes trac j i  do  VAT w 

Niemczech.  Powin ien  dok ładn ie  poznać  zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w 

Niemczech, jeśli chce sprzedawać online musi pozyskać też zaświadczenie o rejestracji jako 

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

zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa jest obowiązkowa w wielu sytuacjach, a e-

commerce VAT w Niemczech pozwala osiągać duże zyski. Księgowość sprzedaży na Amazon 

jest działaniem specjalistycznym, konieczna zatem jest rejestracja VAT sprzedaży na Amazon. 

Amazon i eBay w Niemczech są bardzo popularne. Rejestracja VAT – polska księgowość to 

bardzo dobre rozwiązanie, korzystne i stosowane często. Lepiej mieć księgowość w kraju 

pochodzenia, solidną, znającą przepisy i dbającą o interes danego klienta.    

Pamiętaj! Bez VAT można mieć problemy. Jeśli firma np. świadczy usługi transportowe, nawet 

przewożąc turystów po drodze przez Niemcy, to musi odprowadzić 19 procent VAT za odcinek 

pokonany na terenie Niemiec.  

 



 

  

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 prywatna polisa zdrowotna jest droga? Czy 

każdego na nią stać? 

Absolutnie nie. Niemiecka polisa nie jest droga. Już za 1 € dziennie, czyli 30 € miesięcznie 

opiekunka może leczyć się w Niemczech, gdy zaistnieje taka potrzeba. Warto dodać do polisy 

ubezpieczenie OC, czyli wariant pomagający opiekunce w przypadku szkody wyrządzonej innej 

osobie. Gdy trzeba zapłacić odszkodowanie za szkodę, to zapłaci je towarzystwo 

ubezpieczeniowe, a nie opiekunka osób starszych. Wyłącznie niemieckie polisy zdrowotne mają 

nieograniczoną sumę na pomoc medyczną dla ubezpieczonego. Polskie polisy stosują 

ograniczone, w razie choroby. Niemiecka polisa zapewnia pełne leczenie w Niemczech. Inne grupy 

zawodowe płacą więcej, np. 74 € miesięcznie, ale i tak warto zadbać o własne bezpieczeństwo. 

Jak szukać polisy zdrowotnej? Co czytać, z kim 

rozmawiać? 

Strony internetowe firm www.eurokv.pl 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.  

 

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/
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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. 

 


