GEWERBA A
TANIE
UBEZPIECZENIE

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie?
Dobrowolność to podstawa wielu działań. Można także mieć dobrowolne ubezpieczenie,
które sprawdza się przez długi czas. Polacy w kraju ojczystym ubezpieczają dobrowolnie domy,
mieszkania i samochody. Zdrowie ubezpieczają znacznie rzadziej, oszczędzając na prywatnych
polisach, ryzykując mizerną opieką Narodowego Funduszu Zdrowia. W Niemczech dobre
ubezpieczenie zdrowotne chroni zdrowie i pomaga każdemu w leczeniu. Po cóż płacić kilkaset
euro za jedną prywatną wizytę u lekarza, gdy można mieć takie wizyty w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego? Pytanie jest retoryczne, warto jednak dokładnie przemyśleć zakup ubezpieczenia
zdrowotnego. Firm nie brakuje, ale nie wszystkie mają niedrogie polisy, różnice są spore,
wynosić mogą nawet 200 procent ceny, a to już jest znacząca rozbieżność. Na przykład
Eurokv.pl oferuje polisy w niskich cenach, dlatego warto bliżej przyjrzeć się ofercie tej właśnie
firmy.
Szczególnie godne uwagi są ceny:
•

Ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunki osób starszych pracującej w Niemczech kosztuje
30 € przy wariancie czasowym oraz 55 € przy umowie długoterminowej;

•

Ubezpieczenie zdrowotne dla budowlanki kosztuje 65 € na krótki czas oraz 55 € w
przypadku umowy podpisanej na rok;

•

Student ubezpieczy się od 27 € w opcji krótkoterminowej oraz 35 € w opcji
długoterminowej.

Co daje ubezpieczenie zdrowotne?
Każde ubezpieczenie firmy Eurokv.pl daje trzy wielkie korzyści: ubezpieczenie OC,
wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Warto? Na pewno tak, nie ma co odwlekać zakupu
polisy, lecz od razu trzeba porozmawiać z doradcą – Eurokv.pl oferuje doradztwo oraz
przeprowadzenie wszelkich formalności online, bez oczekiwania, natychmiast. Dlatego warto
zainteresować się współpracą z tą właśnie firmą. Jest to doskonałe rozwiązanie na dowolny czas
– na ubezpieczeniu Eurokv.pl skorzysta pracownik sezonowy oraz pracownik stały, zamierzający
pozostać w Niemczech aż do emerytury. Można też dokupić polisę OC, czyli ochronę cywilną, za
18 € za trzy miesiące i 6 € za kolejny miesiąc takiej ochrony.

Nie wolno zapominać, że ubezpieczenie zdrowotne
daje:
•

Leczenie ambulatoryjne;

•

Leczenie szpitalne w salach wieloosobowych (do jedynek trzeba dopłacić z własnej
kieszeni);

•

Przepisane leki oraz opatrunki;

•

Stomatologiczne leczenie przeciwbólowe oraz wypełnienia zębów;

•

Transport do szpitala;

OC zapewnia:
•

Opiekunce pokrycie szkód do 1 miliona €;

•

Pracownikowi budowlanemu daje pokrycie szkód do kwoty 1,5 miliona €.

Kwota przy inwalidztwie to 25 000 €, kwota płacona w przypadku zgonu wynosi 10 000 €.
Zakup ubezpieczeń nie wymaga żadnego udziału własnego, żadnych wpłat czy dopłat. Nie żaden
EKUZ, nie polska polisa zdrowotna, ale niemieckie prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma
odpowiednią wartość.

Zachęcamy do kupna polisy, która na pewno będzie ogromną pomocą oraz wsparciem dla
każdej osoby. Nie można odkładać tego w nieskończoność, bo brak ubezpieczenia zdrowotnego
to konieczność wydatkowania dużych kwot na leczenie oraz nadpłacanie składek wstecz wraz z
karami. Lepiej od razu zakupić polisę i mieć pełne bezpieczeństwo. Z firmą Eurokv.pl można
skontaktować się z wielu polskich miast oraz z licznych krajów, m. in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Czech, Słowacji, Rumunii. Firma rozwija się i troszczy się o ludzi pracujących w wielu krajach
Europy. Doskonałe ubezpieczenia zdrowotne są konieczne – przekonali się o tym ci, którzy
musieli wydatkować kilkadziesiąt tysięcy euro na prywatną opiekę medyczną. A wystarczyło od
razu nabyć ubezpieczenie zdrowotne i cieszyć się ochroną dobrej polisy. Nie zwlekaj, nie
odkładaj, nie oszczędzaj. Oszczędzanie na ubezpieczeniu zdrowotnym to przesada, lepiej kupić
polisę i zapewnić sobie doskonałą ochronę od razu, bez karencji i oczekiwania. Polisa prywatna
obejmuje jedną osobę, więc kupuje się odrębne ubezpieczenie dla każdego członka rodziny. Kwoty
są umiarkowane, nie będą obciążeniem, a zapewnią ochronę na dowolny czas. Polisę można
przedłużyć bez zbędnych formalności, od razu. Ubezpieczyć musi się każdy – pracownik, właściciel
firmy, student czy uczeń. Niemcy to kraj wymagający, aby osoby w nim zameldowane miały polisy
– od 2009 roku polisy są obowiązkowe, bez ubezpieczenia zdrowotnego nie można mieszkać na
terenie Niemiec. Obecnie Komisja Europejska wywiera naciski, aby opiekunki seniorów pracujące
w Niemczech miały niemieckie polisy zdrowotne, ponieważ będą one odpowiednio chronione.
Polisa niemiecka chroni podczas pracy w Niemczech i do sześciu tygodni w Polsce, podczas
pobytu u rodziny czy urlopowego wypoczynku (dotyczy to tylko polisy długoterminowej, rocznej).
Polisa krótkoterminowa działa jedynie w Niemczech, ale i tak warto ją mieć.

1. Bez ubezpieczenia w Niemczech trudno żyć. Jeśli przytrafi się grypa, zawał czy złamanie
nogi, wówczas trzeba płacić krocie za leczenie. Nie rekomendujemy takich decyzji,
zachęcamy do kupna dobrej polisy w idealnej cenie. Za kilkadziesiąt euro można
spokojnie mieć doskonałe ubezpieczenie zdrowotne.
2. OC, wypadkowe ubezpieczenie oraz ubezpieczenie zdrowotne – takie polisy trzy w
jednym posiada firma Eurokv.pl, doskonały ubezpieczyciel, który dba o każdego.
Leczenie ambulatoryjne, szpitalne oraz badania są dzięki niemu dostępne i pomagają
każdej osobie. Zapraszamy do kupna polisy w dobrej cenie, to najlepsza decyzja
konsumencka.
3. Nie chcesz przepłacać za polisę? Nie masz zamiaru wydawać kroci na leczenie? AOK nie
jest dla Ciebie? Walczysz o dobrą polisę? Nie trzeba się martwić i stresować, można
nabyć ubezpieczenie zdrowotne w firmie Eurokv.pl. Dzięki niemu każda osoba zyska
szeroko pojętą ochronę w doskonałej cenie, znacznie taniej niż u konkurencji. Wydaj
kilkadziesiąt euro i lecz się skutecznie.
4. Wyszukiwarki internetowe pomogą znaleźć polisę. Można porozmawiać z doradcą firmy
online lub przez telefon. Takie wsparcie jest doskonałe, a może prowadzić do kupna polisy
przez telefon. Polisa jest potrzebna i na pewno sprawdzi się w wielu sytuacjach – leczenia,
wypadku lub uszkodzenia cudzej rzeczy. W tym ostatnim przypadku konieczna jest polisa
OC.
5. W Niemczech polisę zdrowotną muszą mieć wszyscy – uczniowie, pracujący, właściciele
firm, studenci. Polisa jest kupowana na dowolny czas, aby pomagać każdemu człowiekowi
zainteresowanemu uzyskaniem doskonałego wsparcia. Można nabyć polisę na sezon lub
na rok, można ją wielokrotnie przedłużać.

6. Masz wątpliwości gdzie kupić polisę? Nie wiesz jak zakupić polisę? Wahasz się i szukasz
doskonałej polisy? Dlaczego nie, wybierz się do Eurokv.pl, bo to doskonała firma, która
oferuje polisy Polakom od wielu lat. Doskonałe wsparcie jest konieczne i na pewno przyda
się każdemu, nie tylko osobie przebywającej w Niemczech przez długi czas.
7. Nie masz pomysłu gdzie kupić polisę? Szukasz wsparcia na długi czas? Nie chcesz płacić
kroci? Lepiej wybierz ubezpieczenie zdrowotne, OC i wypadkowe w jednym oferowane
przez Eurokv.pl. Polacy chętnie nabywają polisy w tej właśnie firmie, która pracuje solidnie,
rzetelnie i dobrze zna niemiecki rynek ubezpieczeń.
8. Klienci nabywają polisy online i korzystają z nich często. Legitymują się plastikową kartą
zdrowia, która jest doskonałym wsparciem. Nie muszą płacić sami za leczenie, bo
ubezpieczyciel przyjął ten obowiązek na siebie. Wsparcie jest nieodzowne, a klienci
potrzebują go bardzo często.
9. Eurokv.pl ma polisy dla budowlańców, opiekunek seniorów, studentów oraz pracowników
sezonowych. Ubezpieczy każdego, kto tylko potrzebuje wsparcia ubezpieczeniowego. Nie
tylko polisa zdrowotna, ale też OC i wypadkowa mają znaczenie. Klienci doceniają walory
takich polis i stosują je bardzo często.
10. Dbaj o zdrowie zanim będzie za późno. Kup polisę Eurokv.pl i ciesz się jej solidnym
wsparciem. Klienci chętnie korzystają z polis, bo są one dla nich ważne. Dla każdego klienta
Eurokv.pl to firma godna zaufania, solidna, troskliwa, udzielająca porad w formie
telefonicznej albo mejlowej.

Dla kogo jest obowiązek rozliczania VAT w
Zjednoczonym Królestwie?
Wiele firm rozlicza VAT w innych krajach, jest to typowe dla czasów globalizacji- firmy nie
działają już wyłącznie na rynku krajowym, lecz podejmują o wiele szersze działania. Każda firma,
która osiąga przychody powyżej 85 000 funtów rocznie musi rejestrować się do VAT. Jeśli
przewiduje, że przekroczy ten próg to powinna zarejestrować się. Są jednak firmy spoza Wielkiej
Brytanii, które muszą obowiązkowo rozliczać brytyjski VAT. Rejestracja VAT w Anglii kosztuje 80
funtów, a miesięczne rozliczenie tego podatku to koszt 50 funtów szterlingów.
Jeśli firma jest poza Wielką Brytanią, to brytyjski VAT płaci się wtedy, gdy:
•

Sprzedaje się produkty do klientów w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem innej firmy, np.
Amazon FBA, która powoli staje się monopolistą w magazynowaniu towarów i przekazywaniu
ich do klientów.

•

Przesyła się do Wielkiej Brytanii produkty warte łącznie więcej niż 70 000 GBP w danym roku
podatkowym, czyli przekroczony zostaje pewien próg podatkowy, nazywany distance selling
threshold.
Jeśli dana firma zajmuje się sprzedażą z firmy do konsumenta prywatnego, czyli przesyła

produkty z Polski do klienta indywidualnego ulokowanego na terenie Wielkiej Brytanii,
obowiązkowa jest rejestracja firmy jako płatnika brytyjskiego VAT od razu, gdy przekroczy on
70 000 GBP obrotu w Wielkiej Brytanii.
Nie jest to zależne od tego, czy firma korzysta z usług pośrednika takiego, jak eBay lub
Amazon, czy zbywa produkty za pośrednictwem własnej strony internetowej.

Jak rozlicza się VAT w UK?
W Wielkiej Brytanii rozliczenia VAT zazwyczaj składa się raz na kwartał i ten czas ma nazwę
okresu rozliczeniowego podatku VAT. Rozliczenia VAT trzeba złożyć nie później niż miesiąc i 7 dni
po każdym okresie rozliczeniowym. Większość przedsiębiorców zbywających swoje towary czy
usługi w Wielkiej Brytanii nie zajmuje się składaniem deklaracji VAT samodzielnie, lecz zleca to
zadanie firmie księgowej. Nie musi pamiętać o rozliczeniach, lecz może takim zadaniem obarczyć
firmę specjalizującą się w działaniach rachunkowych oraz podatkowych.
Jesteś zainteresowanym rozliczeniem VAT w UK? Twoja firma przekroczyła próg sprzedaży
wysyłkowej? Zgłoś się do profesjonalnego doradcy i poproś o pomoc.

Servicevat.de chętnie:
•

Zarejestruje VAT za 100 €;

•

Rozliczy VAT za 100 €.

Taka pomoc jest szybka i bardzo niedroga. Na pewno opłaca się po nią sięgać, bo dzięki niej
jest o wiele łatwiej – przedsiębiorca nie musi wgłębiać się w przepisy i martwić się ich zmianami.
VAT rozliczy za niego solidna firma doradcza, biorąc pełną odpowiedzialność za własne działania.

W Niemczech opłaca się prowadzić mała firmę. Polacy przekonali się o tym już w 2011 roku, gdy
mogli zacząć bez ograniczeń pracować i prowadzić działania gospodarcze w Niemczech.
Skorzystali z tej okazji niezwykle chętnie, ciesząc się doskonałymi warunkami działania oraz
dobrymi dochodami. Osoby fizyczne mogą mieć mała firmę w Niemczech, nazywaną gewerbe.
Przepisy dotyczące gewerbe nie są skomplikowane, działalność nie jest droga, stąd duże
zainteresowanie tą formą działalności. Oprócz gewerbe można prowadzić także inne rodzaje firm:
*niezależny oddział
* przedstawicielstwo
* spółka jawna
* spółka komandytowa
* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
* działalność własna czy też na własny rachunek

Rejestrowanie działalności na własny rachunek jest
całkiem nietrudne
Przed rozpoczęciem działań gospodarczych koniecznie należy:
•

Zarejestrować firmę w urzędzie ds. gospodarczych w Niemczech,

•

zameldować się w miejscu zamieszkania.

•

Trzeba zabrać ze sobą kilka dokumentów: kopię paszportu, dowód zameldowania,
wypełniony prawidłowo formularz z pełnym opisem działalności gospodarczej, umowę
kupna,, dzierżawy bądź wynajmu lokalu na aktywność gospodarczą.

•

Po rejestracji urząd ds. gospodarczych informuje urząd skarbowy o rejestracji firmy. To jego
powinność, a firma nie musi o tym w ogóle pamiętać.

Tanio rejestruj firmę w Berlinie
Berlin nie ma wygórowanych stawek, można tanio zarejestrować małą firmę w tym mieście.
A oto przykładowe koszty:
•

26 € za poinformowanie o osobie fizycznej (płaci się za każdego wspólnika obecnego w
spółkach osobowych)

•

31 € za zgłoszenie osoby prawnej (13 € dopłaca się za każdą osobę mogącą reprezentować
spółkę)

•

20 € opłaty wymaga zgłoszenie zmian.

•

0 € kosztuje wymeldowanie i to jest ta najlepsza nowina

Potrzebujesz wsparcia? Zadbamy o Ciebie!
Rejestrowanie działalności jest męczące – krążenie od urzędu do urzędu, wypełnianie
dokumentacji, dbałość o realizację działań biznesowych. Chcesz uzyskać wsparcie? Szukasz
solidnej pomocy? Carebiuro.de jest dla Ciebie. Zapewniamy, że za 50 € zarejestrujemy
działalność, za 35 € zajmiemy się sprawami gewerbe rzetelnie i kompleksowo. Warto wejść w
biznes z nami, bo Carebiuro.de to doskonała jakość, wspaniała współpraca i szeroki wachlarz
ofert w sam raz na Twoją kieszeń

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.

