
 

 

 



 

  

Tanie ubezpieczenie od 30€ -EuroKV 

Polisy są produktem znanym na całym świecie. W Polsce nie są często kupowane, 

ponieważ Polacy nadal mało zarabiają i muszą oszczędzać na pewnych wydatkach. Polisy 

niemieckie to doskonałe rozwiązanie dla każdego człowieka, który ma zamiar wydać parę euro na 

bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, a nie polegać na polisie polskiej czy EKUZ. Cenowo są 

dostępne dla osób pracujących w Niemczech. Niemiecka polisa zdrowotna oferuje pełne 

ubezpieczenie, ponieważ nie określa limitów usług. Niemiecka polisa jest znacznie lepsza od 

polskich ubezpieczeń, ponieważ mają one limity do 10 000, 20 000 czy 30 000 €. Leczenie jest 

drogie, więc limity polskich polis szybko się kończą. Polisy niemieckie nie mają limitów. Eurokv.pl 

oferuje tanie oferty ubezpieczeń niemieckich. Już od 30 € ma takie oferty. Najtańsze są oferty 

dla opiekunek seniorów na terenie Niemiec. Opiekunka osób starszych do 93 dni płaci 

wspomniane już 30 € za 30 dni ubezpieczenia, 55 € uiszcza za dwa miesiące ubezpieczenia oraz 

95 € wpłaca za trzy miesiące. Po zakończeniu 93 dni pobytu płaci 59€  miesięcznie, a gdy 

podpisze umowę na rok to opłata wyniesie 55 € miesięcznie. Pracownicy firm budowlanych poza 

grupą ryzyka za miesięczną polisę płacą 75 € (72  € ubezpieczenie zdrowotne, OC za 1,5 €, a 

opcja wypadkowa kosztuje 1,5 €), a za trzy miesiące stawka wynosi 65 € miesięcznie. Pracownicy 

budowlani z grupy ryzyka płacą 95 €za polisę, a przy zakupie polisy za rok uiszczają 90 € 

miesięcznie za taką ochronę. Student płaci za polisę od 27 €. Student może mieć ubezpieczenie w 

Niemczech na czas od miesiąca do dwunastu miesięcy, czyli tak długo, jak tego potrzebuje. Polisa 

OC jest do nabycia za 18 € za trzy miesiące, a za każdy kolejny miesiąc płaci się 7 €. Stawki są 

skromne, a walory ubezpieczeń są znaczące.  

 

 

 



 

  

Co ma Eurokv.pl dla ubezpieczonego? 

Eurokv.pl ma ubezpieczenia gewerbe, ubezpieczenia zdrowotne, wypadkowe, 

chorobowe oraz emerytalne, a także turystyczne. Tanie ubezpieczenie od 30 € – Eurokv.pl to 

najtańszy produkt tej firmy. 

Eurokv.pl oferuje ubezpieczonemu: 

• Rzetelność doradców; 

• Solidność; 

• Obsługę w języku polskim; 

• Tanie polisy; 

• Pomoc w każdej sprawie; 

• Ochronę prawną; 

• Dokumenty przesłane mejlem i następnie listem. 

 

Polisy Eurokv.pl to doskonały produkt, dzięki któremu można spokojnie mieszkać w 

Niemczech, nie obawiając się problemów. Polisa może rozwiązać wiele kłopotów i pomóc niejednej 

osobie.  

Polisa zdrowotna daje: 

• Pomoc lekarską w przychodni; 

• Leczenie w szpitalu, z włączeniem diagnostyki oraz operacji; 

• Badania medyczne ogólne oraz specjalistyczne; 

• Transport chorej osoby do placówki szpitalnej; 

• Leki oraz opatrunki zapisane przez lekarza; 

• Rehabilitację zapisaną przez lekarza i wiele innych usług. 

 



 

  
Dzięki takiej polisie można leczyć się nie dopłacając. Prywatne leczenie jest drogie, dlatego 

nie warto zwlekać z zakupem polisy. Narażanie się na drogie leczenie i duże wydatki to kiepskie 

rozwiązanie. Ubezpieczenie zdrowotne cena w Eurokv.pl jest niska. AOK Niemcy to 350 € 

miesięcznie, czyli całkiem sporo. Wybór jest oczywisty – tania polisa w Eurokv.pl to doskonałe 

rozwiązanie dla każdego. 

 Eurokv.pl przesyła podpisane dokumenty na dwa sposoby: mejlem oraz pocztą tradycyjną. 

Szybko, bez długiego czasu oczekiwania. Dobra polisa zdrowotna to doskonała oferta dla każdego 

pracownika czy samozatrudnionego. Można ją uzupełnić o warianty dodatkowe. Oznacza to wydatek 

dodatkowych pieniędzy, ale czasami warto takie warianty stosować. Tanie ubezpieczenie od 30 €  

– Eurokv.pl jest najlepszą ofertą na niemieckim rynku.  

1. Eurokv.pl, czyli lider rynku 

Eurokv.pl to lider rynku ubezpieczeń. Za wyborem tej firmy przemawiają niskie ceny, 

doskonałe warunki polis, ubezpieczenie zdrowotne wysokiej próby. Jakość w dobrej cenie 

na pewno jest dużą wartością. Ceny polis Eurokv.pl wahają się od 30 do prawie 100 €. 

Inne firmy oferują polisy za 200-300 €. Wybór Eurokv.pl to dobra decyzja. 

 

2. Zdrowotne ubezpieczenie to dobry pomysł 

Po przyjeździe do Niemiec należy znaleźć pracę i wykupić polisę zdrowotną. Nigdy nie 

wiadomo, kiedy potrzebna będzie wizyta u lekarza. Polisa zdrowotna doskonale chroni i 

pomaga. Wiele osób poszukuje optymalnych rozwiązań. Dzięki polisie może je znaleźć. 

Leczenie u lekarza, badania lekarskie, operacja czy specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne 

– takie usługi oferuje polisa zdrowotna. Oferty tanich ubezpieczeń niemieckich posiada 

firma Eurokv.pl. 

 

 

 



 

  
3. Eurokv.pl, czyli dowiedz się więcej 

Eurokv.pl jest firmą działającą w sektorze ubezpieczeń. Można znaleźć dobre polisy w 

firmie Eurokv.pl. Taka firma zapewnia doskonałe ubezpieczenie. Ma w ofercie 

ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe i daje dostęp do leczenia 

ambulatoryjnego i szpitalnego. Kilkadziesiąt euro to niewielki wydatek, a ochrona jest 

znakomita. Polska polisa sprawdza się w Polsce, w Niemczech nie chroni 

wystarczająco. 

4. Po pracę do Niemiec 

Praca w Niemczech jest lepsza niż w Polsce, zarobki są wyższe, warunki zatrudnienia 

są korzystne. Polacy w Niemczech mają wiele możliwości rozwoju i dlatego przenoszą 

się do tego państwa. Nie mogą zapominać o dobrej polisie, która umożliwi im życie w 

Niemczech. Polisa zdrowotna to obowiązek, można wybrać ubezpieczenie ustawowe 

lub prywatne. Dobre i tanie oferty ubezpieczeń ma firma Eurokv.pl. Można 

skontaktować się z jej doradcą i wybrać wariant dla siebie.  

5. Niemcy to kraj szans 

Niemcy to kraj szans na pracę, zarobek i godne życie. Polacy chętnie korzystają z ofert 

tego kraju. Ubezpieczenie za granicą koniecznie trzeba mieć. Eurokv.pl oferuje 

doskonałe polisy, które pomagają spokojnie funkcjonować na niemieckim rynku.  

Posiada między innymi ubezpieczenia zdrowotne, które chronią zdrowie ich posiadacza, 

umożliwiają tanie leczenie i profilaktykę. 

6. Bezpieczeństwo ponad wszystko 

Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Dzięki ubezpieczeniom można je 

podnieść. Niemcy to kraj dobry do życia, ale drogi. Szczególnie kosztowne jest leczenie. 

W ramach polisy zdrowotnej, płacąc kilkadziesiąt euro miesięcznie, można mieć dobrą 

ochronę i bez limitów. Od 2009 roku ubezpieczenie zdrowotne stało się obowiązkowe, a 

zakup takiej polisy jest pod bacznym nadzorem. Brak polisy wiąże się z finansowymi 

karami, czyli obowiązkiem zapłaty za polisę wstecz. Jest to niekorzystne rozwiązanie, 

dlatego warto zadbać o polisę od razu po przyjeździe do Niemiec i zameldowaniu w tym 

kraju. 

 



 

  
7. Eurokv.pl jest ekspertem 

Eurokv.pl jest ekspertem w świecie polis. Od wielu lat oferuje ubezpieczenia, ma wiedzę 

i zatrudnia zespół specjalistów. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę w języku 

polskim. Polisa to doskonała ochrona oraz sposób na zapewnienie sobie poczucia 

bezpieczeństwa. Każdy Polak powinien o taką polisę koniecznie zadbać, aby móc leczyć 

się w razie potrzeby. 

8. Jakie polisy są dostępne? 

W Niemczech polis nie brakuje – można mieć polisy zdrowotne, OC, wypadkowe, 

chorobowe, emerytalne. Każda osoba może sobie na taką polisę pozwolić. Ochrona 

dzięki polisie jest zapewniona, a doradca firmy Eurokv.pl pomaga przed zakupem oraz 

po nabyciu polisy. Kontakt jest łatwy – wszelkie formalności można załatwić szybko 

przez internet. Ubezpieczenie zdrowotne 2018 tej firmy oceniane jest wysoko przez 

klientów. 

9. Dla pracownika i studenta 

Eurokv.pl posiada wszelkie polisy, ubezpieczy i pracownika, i studenta, i właściciela 

małej firmy transportowej, budowlanej czy świadczącej usługi opieki dla osób starszych. 

Ten ostatni ma polisę zdrowotną z opcją OC za 36,50 €. Taka polisa to doskonała 

sprawa, warto się nią posiłkować i zapewnić sobie dzięki niej pełne leczenie, gdy 

zaistnieje potrzeba. Badania i rehabilitacja, porady ekspertów, koszty leków oraz 

opatrunków – to wszystko jest zawarte w ramach polisy. 

10.  Dla poczucia pewności 

Poczucie pewności to ważna rzecz. W Niemczech można spokojnie mieszkać i 

pracować. Rekomendowany jest zakup polisy zdrowotnej, OC, wypadkowej i 

chorobowej. Tylko polisa zdrowotna jest obowiązkowa, pozostałe opcje można mieć lub 

nie. Dobre ubezpieczenie za granicą można znaleźć w Eurokv.pl. Ta firma jest 

rzetelna, kompetentna i dba o klientów, zapewniając im doskonałe polisy, które są na 

dodatek niedrogie.  

 



 

  

Kiedy płaci się podatek VAT w innym państwie? 

Firma jest zobowiązana do płacenia podatków w swoim państwie. Unia Europejska opisała 

dokładnie kwoty graniczne VAT dla sprzedawców FBA pochodzących z innych krajów. Jeśli 

jednak firma mieści się w progu to ma pełne prawo do stosowania krajowego VAT. 

Jeśli nastąpi jednak przekroczenie progu w państwie UE to koniecznie jest podjęcie 

rejestracji jako podatnik, który mieszka na stałe w kraju docelowym. Oznacza to możliwość 

sprzedawania towarów w każdym państwie UE bez otwierania filii firmy. Trzeba uiszczać krajową 

stawkę VAT. Wynika to z braku harmonizacji przepisów UE w dziedzinie podatków w całej Unii 

Europejskiej. Gdyby przepisy ujednolicono to firmom żyłoby się znacznie łatwiej.  

Więcej o VAT – przeczytaj koniecznie 

VAT trzeba koniecznie zarejestrować po przekroczeniu progu sprzedaży wysyłkowej oraz w 

sytuacji składowania towarów w zagranicznym magazynie firmy Amazon. Przy przekazywaniu 

towarów do Niemiec oraz Hiszpanii z magazynów we Francji natychmiast naliczany jest do każdej 

transakcji francuski VAT o wysokości 20 procent. Podatek VAT należy zapłacić we Francji. Gdy 

dojdzie do przekroczenia limitów 100 000 € dla Niemiec oraz 35 000 € dla Hiszpanii należy 

koniecznie zarejestrować się w tych państwach do VAT. W Niemczech VAT wynosi 19 procent, w 

Hiszpanii ta danina została ustalona na 21 procent. Jeśli firma z Polski sprzedaje produkty na 

rynki np. 10 krajów UE to musi zarejestrować się jako podatnik VAT we wszystkich tych krajach. 

 

 

 



 

  

Dla usystematyzowania informacji 

Każda firma nie ulokowana w UE zbywająca produkty w UE musi  koniecznie mieć 

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

Wszystkie firmy w UE, które nie zmieszczą się w progach VAT muszą płacić podatek VAT 

w danym kraju.  

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

koniecznie płaci podatek VAT.  

Wszystkie firmy z państw nie należących do UE przechowując oraz sprzedając towary na 

UE muszą płacić podatek VAT w kraju magazynowania towarów. Ta wytyczna jest całkiem 

oczywista.  

Dla przedsiębiorcy ważna jest wiedza 

Polsk i  p rzeds ięb io rca  powin i en  poznać so l i dn i e  i  co  do  punktu  p rzep is y 

europejsk ie  –  d yrekt ywa VAT ,  po win ien  zapamię tać  raz  na  za wsze ,  że  

i s tn i e je  obowiązek re jest rac j i  do  VAT  w Nie mczec h.  Niezbędna jes t  mu 

wiedza  jak i e  są  zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w Niemczech, dobrze jest, gdy ma 

zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). 

Koniecznie trzeba uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa to obowiązek, 

a w sytuacji jego niedopełnienia stosowane są kary finansowe. Branża e-commerce VAT w 

Niemczech jest sposobem na biznes oraz niezłe zyski. Amazon i eBay w Niemczech należą do 

działań celowych oraz popularnych. Rejestracja VAT – polska księgowość nie kosztuje dużo, a 

doskonale pozwala usystematyzować wszelkie działania.  

 

 



 

  

Firma w Niemczech dostaje bardzo dobrą obsługę 

Umożliwiamy firmom sprawne działanie na terytorium Niemiec. Szczególnie chętnie 

wspomagamy małe i średnie firmy realizujące działania w Niemczech. Dbamy o ich działanie, 

funkcjonowanie oraz interesy. 

 

Załatwiamy wiele spraw takich, jak: 

• wpisanie firmy do rejestru działalności gospodarczej / Gewerbeanmeldung / Gewerbe 

•  inicjujemy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

• poszukujemy i wspieramy w wynajmowaniu lokali na działania gospodarcze  

•  rejestrujemy firmy w Urzędzie Skarbowym / Finanzamt 

•  zapisujemy firmy jako członków do Izby Rzemieślniczej – IHK / HWK 

•  obsługujemy BG-BAU 

•  mamy w zanadrzu pełną obsługę biurową małej firmy 

•  realizujemy księgowość oraz sprawy kadrowe 

•  wykonujemy roczne rozliczenia kadrowe 

• zapewniamy ubezpieczenie firmy 

•  oferujemy poradnictwo prawne związane z prowadzeniem firmy 

•  zapewniamy tłumaczenia ustne i pisemne 

•  doprowadzamy do zwolnienia z podatku budowlanego (15 %) / Bauabzugsteuer 

•  troszczymy się zasiłki w Niemczech dla pracowników firm – na przykład zasiłek na dzieci 

czy dla samotnych rodziców (Kindergeld/Elterngeld) 

• Prowadzimy także kasę urlopową 

 

 



 

  
Nasze działania są bardzo złożone. Carebiuro.de wspiera wiele firm w dziedzinie 

przedsiębiorczości. Nie pobieramy wysokich opłat - za 50 € dokonamy rejestracji firmy, a za 35 €  

miesięcznie poprowadzimy wszystkie sprawy gewerbe. Jakość działania jest wyjątkowa, a 

nasze doświadczenie wieloletnie. 

Znamy doskonale niemiecki rynek podatkowy. Zapraszamy do kontaktu z nami, oferujemy 

obsługę najwyższej dostępnej jakości. Z nami życie i praca w Niemczech stają się o wiele 

łatwiejsze. 

 

 



 

  

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. 

 

 


