Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech – 10
najważniejszych pytań
Ten tekst jest cenną porcją wiedzy dla każdego. Ubezpieczenia zawsze budzą wątpliwości,
dlatego warto poczytać to, co ekspert ma do powiedzenia w tej kwestii.
1. Dlaczego niektóre osoby będąc na ubezpieczeniu państwowym dostają lekarstwa
nieodpłatnie, a inni są zmuszeni do pokrywania części opłat?
Jeśli lekarstwa kosztują nas ponad niż 2% rocznego dochodu brutto, to składa się pisemne podanie
do ubezpieczalni o zwolnienie z płacenia za leki. Obłożnie chorzy mają takie uprawnienie już od 1%.
2. Od ubiegłego roku mam założoną w Niemczech jednoosobową działalność
gospodarczą. Ubezpieczenie zdrowotne wybrałem w AOK. Mam 48 lat. Kiedy nabędę prawo
do emerytury? Ta kwestia bardzo mnie interesuje, bo to moja przyszłość.
Deutsche Rentenversicherung zajmuje się wyliczaniem składek na państwową emeryturę. Można
także wykupić prywatne ubezpieczenie emerytalne. Już pięć lat opłacania składek gwarantuje
otrzymywanie emerytury. Oczywiście po tym czasie będzie ona bardzo niska, ale zawsze to coś.
Może doskonale uzupełnić polskie świadczenie emerytalne.
3. Czy ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy zapewnia ciągłe wypłacanie
wynagrodzenia, czy nie?
Ubezpieczenie prywatne zawierające opcję niezdolności do pracy zawsze zapewnia wypłacanie
miesięcznej renty. Trwa to tak długo, jak jest zapisane w umowie. Zawsze przed
wykupieniem takiego ubezpieczenia porównuje się oferty i wybiera się najlepszą z nich. To typowe
działanie i nie wolno z tego rezygnować.
4. Od kilku miesięcy mieszkam w Niemczech, jestem zameldowana u mojego partnera.
On mieszka tutaj od roku. Uczęszczam na kursy językowe, nie mam ubezpieczenia, nie
otworzyłam konta bankowego. Poszukuję intensywnie pracy. Czy będę musiała uiścić
wyrównanie i karę za czas ubezpieczenia? W Polsce mam ubezpieczenie w ramach polisy
mamy. Co robić, poradźcie?
Do ubezpieczenia w państwowej ubezpieczalni w Niemczech niezbędne jest potwierdzenie z
wcześniejszej ubezpieczalni. W Niemczech honoruje się oświadczenia o ubezpieczeniu rodzinnym z
ZUS. Przerwę w opłacaniu kładek na ubezpieczenie trzeba będzie wyrównać. Nie ma od tego
żadnej ucieczki.

5. Co się dzieje z ubezpieczeniem w przypadku utraty pracy? Czy aby uzyskać
ubezpieczenie w Urzędzie pracy, należy przepracować co najmniej rok?
Przepis ten obecnie jest nieaktualny. Natomiast po zakończeniu pracy musimy zgłosić się do
Urzędu Pracy i dostajemy ubezpieczenie od razu, bez oczekiwania czy karencji.
6. Czy osobie pracującej w Niemczech, która stała się ofiarą wypadku
komunikacyjnego w Polsce należy się renta z tytułu niezdolności do pracy?
Jeśli wypadek zdarzył się w trakcie trwania umowy o pracę, a niezdolność do pracy została
potwierdzona przez lekarza, to oczywiście renta się należy. Szybko trzeba przeprowadzić
formalności.
7. Posiadam zameldowanie w Polsce i w Niemczech. Ubezpieczona jestem w Polsce w
ramach ubezpieczenia małżonka. Czy jest to zgodne z przepisami, mam pewne wątpliwości?
Jeśli osoba nie osiąga przychodów z tytułu pensji zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, to może
zostać ubezpieczona przy mężu. Jednak gdy podejmie pracę w Niemczech to musi zakupić
niemieckie, pełne ubezpieczenie zdrowotne.
8. Zakładam Gewerbe, kiedy zobowiązany jestem podjąć ubezpieczenie?
Ubezpieczenie powinno zostać zapewnione już w dniu założenia małej firmy, nie ma na co czekać.
Ubezpieczenie na gewerbe to rzecz obowiązkowa.

9. Jestem bezrobotny. Czy mogę postarać się o państwowe ubezpieczenie zdrowotne
w Niemczech?
Od maja 2011 roku obywatele kilku krajów, m. in. Polski, Łotwy i Estonii mają uprawnienie do
ubiegania się o państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, nawet gdy nie pracują w tym
kraju. Muszą przedstawić w Niemczech ubezpieczycielowi państwowemu dokument
poświadczający posiadanie (przed wyjazdem do Niemiec) państwowego ubezpieczenia w kraju, z
którego pochodzą (Polska). Jeśli takiego ubezpieczenia nie było to należy wykupić prywatne
ubezpieczenie w Niemczech. Nie ma innego rozwiązania.
10. Czy każdy Polak ma prawo uzyskać w Niemczech państwowe ubezpieczenie
zdrowotne?
Nie każdy przyjezdny ma do tego prawo. Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
mogą mieć ci, którzy są:
- zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
- osoby studiujące;
- osoby samozatrudnione, czyli mające gewerbę.
- bezrobotni.

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy wątpliwości i daliśmy porcję niezbędnej wiedzy. Tanie oferty
ubezpieczeń niemieckich mają firmy prywatne i do nich można zwrócić się z prośbą o pomoc.
Ubezpieczenie za granicą daje bezpieczeństwo, trzeba je mieć. Dzięki temu tekstowi wiedzą
Państwo jakie są wątpliwości. Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech – 10 najważniejszych
pytań to porcja wiedzy. Ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech – 10 najważniejszych pytań to
tekst, który koniecznie trzeba przeczytać, bo daje on doskonałe rozeznanie. Warto pamiętać, że
niedrogie polisy ma firma Eurokv.pl.
1. Dobra polisa
Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne nie każda osoba może mieć. Osoby pracujące,
studenci, posiadacze gewerbe oraz bezrobotni mogą starać się o taką polisę. Warto jednak
porównać ubezpieczenie ustawowe oraz prywatne i wybrać najlepszą opcję dla każdego.
Niejedna osoba może sobie pozwolić na posiadanie doskonałej polisy, która sprawdzi się
przez długi czas. Zapraszamy do zakupu polisy.
2. Eurokv.pl podzieli się wiedzą
Polacy w Niemczech nie zawsze wiedzą jaka polisa jest najlepsza dla nich. Na pewno
niejedna polisa ma wiele walorów, ale cena ma także znaczenie. Eurokv.pl poradzi jaką
polisę zawrzeć, na jaki czas, na jakich warunkach. Określi warunki, poda składki i pomoże
niejednemu pracownikowi w potrzebie. A wszystko to online, bez konieczności odwiedzania
biura firmy ubezpieczeniowej, co znacznie ułatwia kontakty
3. Czego pragną Polacy w Niemczech?
Polacy w Niemczech szukają doskonałej polisy zdrowotnej, która jest obowiązkowa.
Ubezpieczenie ma znaczenie i na pewno przyda się każdemu. Dobra jakość, doskonałe
wsparcie i wiele innych walorów taka polisa posiada. Eurokv.pl ma w ofercie polisy, które
są lepsze i tańsze niż w innych towarzystwach ubezpieczeniowych, a to ogromny walor. Po
takie polisy zawsze warto sięgać i cieszyć się nimi nieustannie. Polakom w Niemczech
nieodzowna jest ochrona ubezpieczeniowa.
4. Polisa to skarb
Dobra polisa to skarb. Niejeden człowiek sięga po taką polisę, bo ma ona znaczenie dla
jego codziennego bezpieczeństwa. Przeciętny Polak posiada jedną polisę w Niemczech, a
przeciętny Niemiec posiada nawet sześć takich polis. Nie trzeba przesadzać z zakupem
takich polis, ale jedna polisa na pewno jest konieczna – polisa zdrowotna z dodatkową opcją
OC. Można też kupić polisy wypadkową, chorobową oraz emerytalną. Polis jest wiele, a
klienci mogą wybrać doskonałą dla siebie samego. Ubezpieczenie za granicą to doskonałe
rozwiązanie.

5. Dla polisy warto podjąć wyrzeczenia
Polisa godna jest wyrzeczeń. Klienci mogą wydać na nią całkiem niewiele i tak powinni
czynić. Dobra polisa to skarb, a niejedna osoba chce taką polisę nabyć i w ramach
ubezpieczenia mieć np. leczenie lekarskie. Polisa zdrowotna obejmuje pełne leczenie
medyczne w Niemczech, w tym ambulatoryjne, szpitalne, badania, rehabilitację oraz wiele
innych opcji. Zdrowie pod doskonałą ochroną to stała wartość w Niemczech. Polisa
niemiecka nie ma limitów kwotowych, a polskie polisy stosują poważne ograniczenia.
Dlatego lepiej wybrać opcję zagraniczną, a ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech dla
Polaków zapewnia Eurokv.pl.
6. Tanio i dobrze
Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich prezentuje Eurokv.pl. Ta agencja ma wiele do
zaoferowania, dba o klientów i zajmuje się wszystkimi. Eurokv.pl to doskonała firma dla
każdego, dzięki której spokojnie można sobie radzić w życiu. Polisy zdrowotne, wypadkowe,
chorobowe oraz OC są oferowane przez Eurokv.pl. Zapraszamy do kontaktu z doradcami
tej idealnej firmy, która daje wiele i pomaga każdej osobie.
7. Dla klientów zawsze my
My, czyli Eurokv.pl, mamy jedną misję – ubezpieczać osoby zameldowane w Niemczech.
Polakom zapewniamy informacje w języku polskim oraz pełną obsługę. Warto dbać o
klientów, a my to robimy od lat. Polisy zdrowotne, emerytalne, wypadkowe, chorobowe oraz
OC to nasza oferta. Klient powinien być dobrze chroniony oraz mieć dostęp do leczenia
medycznego oraz wsparcia lekarzy. Eurokv.pl ma ubezpieczenia zdrowotne w wyjątkowo
niskich cenach, czyli bardzo tanie.

8. Polis nigdy dość
Kiedyś nikt nie myślał o ubezpieczeniach. W XX wieku i obecnie ubezpieczenia robią
karierę. Ubezpieczyć można życie, zdrowie, w ramach ubezpieczenia można nabyć własną
emeryturę. Polacy dbają o to, by mieć dobrą polisę i spokojnie się nią chronić. Jedynie
niemieckie polisy chronią Polaków zatrudnionych w Niemczech w pełni. Doskonała polisa to
wysoka wartość dla każdej osoby. Dzisiaj Polakom należy się pełne wsparcie, którego
polskie polisy czy EKUZ nie dadzą. Doradcy Eurokv.pl profesjonalnie przedstawią wszelkie
ubezpieczenia dostępne w tej firmie.
9. Niemieckie polisy to ochrona
Niemieckie polisy chronią doskonale. Eurokv.pl posiada polisy zdrowotne w cenie od 30 do
prawie 100 €. Chronimy wszystkie grupy zawodowe, nawet te, których inne firmy chronić nie
chcą, czyli np. cieśli, murarzy czy montażystów rusztowań. Dbamy o klientów i zapewniamy
wysoką jakość polis. Nie zostawiamy nikogo bez pomocy oraz wsparcia. Naszą misją jest
doskonała ochrona w niskiej cenie.
10. Klienci mają wsparcie w nas
Klienci z Niemiec i Polski mają wsparcie w nas, czyli Eurokv.pl. Dbamy o każdego
zainteresowanego polisą. Tanie ubezpieczenia są dostępne. Mamy ubezpieczenia
zdrowotne, które oferują doskonałą pomoc medyczną, a nawet leki oraz opatrunki czy
rehabilitację. Dlaczego warto wybrać polisę z nami? Nasza oferta jest tania, wysokiej
jakości, a doradcy Polakom doradzą w języku ojczystym. Takie argumenty przemawiają za
wyborem naszej firmy.

Amazon, VAT i polskie firmy
Nowe przepisy postawiły sprzedaż internetową na głowie. Firmy korzystające z
magazynów Amazon muszą liczyć się z koniecznością opłacania podatku VAT
Firmy mają obowiązek dokładnego liczenia transakcji, ponieważ po przekroczeniu limitu 100 000
euro muszą od razu dokonać rejestracji do podatku VAT. Operatorzy rynków internetowych, czyli
np. Amazona i eBay, będą chcieli zrzucić z siebie odpowiedzialności za zobowiązania
sprzedawców związane z podatkiem VAT. Firmy będą musiały podać swoje dane, przedstawić
zaświadczenie z urzędu skarbowego o płaceniu podatku VAT. Będą pod lupą Amazona i tym
podobnych firm, oraz zostaną dokładnie sprawdzone przez fiskusa. Nie będzie już tak jak kiedyś,
że firmy sprzedawały towary i nie odprowadzały VAT należnego państwu niemieckiemu. Państwo
będzie rygorystycznie przestrzegało opracowanych przepisów, ponieważ będzie mu zależało na
dobrej ściągalności składek.

Sprzedawca musi być czujny
Sprzeda wcy muszą bardzo dok ładnie poznać p rzepis y e uropejskie –
d y r e k t y w a V AT o r a z d o k ł a d n i e s p r a wd z i ć c z y o b o w i ą z e k r e j e s t r a c j i d o V AT
w N i e m c z e c h b y n a j m n i e j i c h n i e d o t y c z y . G o d n e p o z n a n i a s ą zmiany w
sprzedaży na Amazon i eBay w Niemczech oraz pozyskać konieczne zaświadczenie o
rejestracji jako podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). Płatnicy VAT bez
problemu i oczekiwania mogą uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa do
VAT będzie częstsza, a e-commerce VAT w Niemczech to duże przychody. Księgowość
sprzedaży na Amazon prowadzić należy skrupulatnie, bez omyłek, a rejestracja VAT sprzedaży
na Amazon jest sposobem na internetowy handel. Amazon i eBay w Niemczech to firmy
potężne, dbające o własny dobry wizerunek.

Servicevat.de oferuje :
• za 100 € zarejestruje firmę do podatku.
•

za 100 € miesięcznie rozliczy VAT.

Servicevat.de.– polska księgowość to działanie bardzo często zamawiane i dobrze
opłacane.

Próg podatku VAT w Niemczech jest określony na
100 000 €, w innych krajach progi są odmienne
Polski sprzedawca wysyłając towary z Polski do klienta w Niemczech, ma prawo
przedstawić fakturę z polskim podatkiem VAT do limitu 100.000 €. Po przekroczeniu takiego progu
firma rejestruje się w Niemczech, płaci 19 procent, a nie jest to wysoki VAT. Dla porównania w
Polsce wynosi on 23 procent.

Sprzedaż wysyłkowa z magazynu z Niemiec to częsta
rzecz
Obowiązki płacenia podatku VAT dręczą niejedną firmę. Ważne jest miejsce z którego
towar polskiego przedsiębiorcy jest przesyłany przez Amazon i podobne firmy do nabywcy w
Niemczech. Przywóz towarów do Niemiec oraz ich sprzedaż z magazynu w Niemczech znaczy,
że należy płacić niemiecki podatek. Przedsiębiorca musi zgłosić się do VAT w niemieckim
urzędzie skarbowym. Jeśli polska firma przechowuje własne produkty w magazynach w Anglii,
Polsce czy Francji lub Hiszpanii to jej obowiązkiem jest płacenie podatku VAT w danym kraju –
oczywiście, gdy firma przekroczy progi lub zrezygnuje z tego uprawnienia i od razu zgłosi się do
VAT.

Gewerbe to nietrudna aktywność, warto ją
podejmować
Gewerba to nietrudna działalność gospodarcza dla osób z Polski. Generuje jednak pewne
koszty, o których zapominać nie wolno. Na przykładzie pracy opiekunki osób starszych
przeanalizujemy takie koszty. Są one nieuniknione, z tego powodu koniecznie trzeba je ująć w
działaniach gospodarczych i być przygotowanym na konieczność ich pokrywania.
Opiekunka osób starszych ma kilka kosztów do opłacenia
Opiekunka osób starszych mająca gewerbę musi uwzględnić takie oto koszty:
•

Zakup ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowe)

•

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne

•

Reklamacje

•

Dojazd do podopiecznych

•

Koszty prowadzenia gewerbe (księgowość, rozliczenia podatkowe, itp.).

Oto kilka przykładowych kosztów:
•

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne – kosztuje 85 €, ale daje zabezpieczenie na stare
lata,

•

Prowadzenie dokumentacji gewerbe kosztuje od ok. 50 do 120 € miesięcznie.
Carebiuro.de posiada jednak tańszą ofertę – za 50 € zarejestruje firmę, a za 35 €
poprowadzi jej korespondencję, podatki, finanse. To doskonała oferta, dlatego warto
wybrać właśnie to rozwiązanie.

•

Reklama – wizytówki, strona internetowa ,reklamy na mieście – to koszt około 100 €.

•

Transport do Niemiec i z powrotem, czyli blisko 100 € za jednym razem.

Pomoc firmy zewnętrznej może wynieść ok. 525 €, co jest dość dużym kosztem i nie dla
każdego możliwym do akceptowania.

Carebiuro.de ma takie oto koszty:
•

Rejestracja gewerbe – 30 €

•

Prowadzenie dokumentacji gewerbe – 35 €

•

Reklama – gratis lub w wynegocjowanej cenie.

Warto patrzeć komu powierza się sprawy gewerbe, a nie korzystać z usług przypadkowych
firm czy osób. Opinie klientów, portfolio usług, referencje od klientów – tego trzeba szukać przed
wynajęciem konkretnej firmy doradczej do współpracy.

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.

