
 

 

 



 

  

Życie za granicą | Rodzaje ubezpieczeń w Niemczech 

Życie za granicą, rodzaje ubezpieczeń w Niemczech to potrzebna wiedza każdemu – 

Polacy powinni koniecznie zagłębić się w świat polis i posiadać dokładne rozeznanie. Niejedna 

osoba o tym wie i zdobywa wiedzę zanim kupi właściwą polisę, która najlepiej zabezpieczy jej 

interesy. Polska polisa zdrowotna to za mało. W Niemczech należy mieć polisę niemiecką, która 

nie ma limitów na leczenie i pomaga w wielu sytuacjach. EKUZ to ubezpieczenie dobre dla turysty. 

Osoba zameldowana w Niemczech i tam pracująca musi mieć dobrą polisę. Niemcy mają 

statystycznie sześć polis na osobę, a Polacy dopiero odkrywają możliwości ubezpieczeń. Polisa 

najlepiej chroni, pomaga i daje oparcie, gdy pieniędzy na prywatne leczenie brakuje. Eurokv.pl 

oferuje polisy w cenie bardzo niskiej – opiekunka seniorów zapłaci już od 30 € miesięcznie, a 

student płaci za polisę od 27 € miesięcznie.. 

Ubezpieczycieli w Niemczech jest wielu, warto wspomnieć kilku z nich: 

• AOK - Allgemeine Ortskrankenkasse 

• BARMER GEK 

• DAK-Gesundheit 

• IKK 

• HEK – Hanseatische Krankenkasse 

• hkk Krankenkasse 

• KKH – Kaufmännische Krankenkasse 

• Knappschaft 

• TK – Techniker Krankenkasse 

Ubezpieczenie w Niemczech jest dość drogie. Lepiej od razu mieć polisę, bo jej brak oznacza 

konieczność płacenia wstecz zaległych składek. Dzięki polisie można pójść do dentysty, sprawdzić 

stan zdrowia, odwiedzić kardiologa czy alergologa. Dobra polisa to doskonałe rozwiązanie dla 

każdego. Niemiecka służba zdrowia jest doskonała i ma świetną renomę, ale prywatnie kosztuje 

bardzo dużo. Polisa zapewnia w miarę niedrogie korzystanie z walorów tego systemu. Oczywiście 

fanaberie takie, jak operacja plastyczna należy opłacić poza polisą, ponieważ ubezpieczenie takich 

potrzeb nie uwzględnia. KFZ -Haftplifchtversischerung pomaga zapłacić za szkodę wyrządzoną 

innej osobie. Dzięki tej opcji każda osoba śpi spokojnie, bo nie płaci z własnej kieszeni. Od czego 

polisa OC?  Solidne firmy mają tanie oferty ubezpieczeń niemieckich. 

https://www.aok.de/
https://www.barmer.de/en
https://www.dak.de/dak/mitglied_werden/Health_Insurance-1283602.html
http://www.ikk.de/
http://www.hek.de/
http://www.hkk.de/startseite/
https://www.kkh.de/versicherte
https://www.knappschaft.de/DE/Home/home_node.html
https://www.tk.de/tk/english/610312


 

  
Privathaftpflichtversicherung: pozwala zapłacić za szkody, które wyrządzi się niechcący 

osobom trzecim. Gdy potrącisz kogoś innego jadąc na rowerze to polisa pomoże leczyć się 

osobie poszkodowanej. Może też pozwolić na zapłatę odszkodowania. 

Krankenversicherung: (ubezpieczenie zdrowotne) – jest to prywatne ubezpieczenie 

zdrowotne lub ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. Gdy dana osoba zarabia mniej niż 

51 000 € rocznie to płaci ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. Mając własną firmę często 

lepiej wybrać prywatną polisę. Ubezpieczenia za granicą są ważne, a Polacy mieszkający 

w Niemczech powinni koniecznie o nie zadbać.  

W Niemczech jest nieskończenie wiele polis – można ubezpieczyć telefon na wypadek 

kradzieży, bagaż podróżny, można zadbać o dobrą polisę dla każdego na niemalże każdą 

okoliczność. Niemcy kupują różnorodne ubezpieczenia – podobno jedna osoba posiada średnio 

sześć polis. I to jest doskonała sprawa dla każdego, ponieważ polisa oznacza ochronę. Dzisiaj 

Polacy powinni pójść w ślady Niemców i dbać o bezpieczeństwo. Jeśli przez rok nie korzysta się z 

ubezpieczenia zdrowotnego to zwrot składek jest gwarantowany – oczywiście częściowy, nie 

całkowity. Bez polisy trudno jest żyć w Niemczech, a polisa jest takim wentylem bezpieczeństwa. 

Nie tylko ubezpieczenie gewerbe, czyli dla małej firmy jest stosowane. Dostępnych jest wiele 

polis, a ubezpieczony samodzielnie decyduje, która będzie dla niego najlepsza.  

Podsumowując, bez polis we współczesnych Niemczech trudno jest żyć. Solidni doradcy, 

np. firma Eurokv.pl doradzą i przedstawią różnorodne warianty ubezpieczeń. Dobiorą je  do 

wieku, profesji oraz długości pobytu w Niemczech. Na pewno warto o tym pamiętać, bo dobra 

polisa doskonale pomaga w układaniu codziennych spraw.  

 

 



 

  

1. Dla własnego dobra 

Polisę w Niemczech należy mieć dla własnego dobra. Za kilkadziesiąt euro miesięcznie 

ochrona jest faktem. Polacy muszą mieć polisę, bo to dla nich cenna sprawa. Leczenie 

medyczne kosztuje, a z polisą jest niezwykle tanie. Eurokv.pl to firma troskliwa, oferująca 

doskonałe polisy.  

 

2. Dla każdego bezpieczeństwo 

W Niemczech warto dbać o siebie. Niemcy o tym wiedzą i średnio każdy z nich posiada 

sześć polis. Nie tylko ubezpieczenie zdrowotne, ale wiele innych. Zdrowie musi być pod 

ochroną, bo przepisy tak stanowią, ale warto mieć też OC oraz ubezpieczenie wypadkowe. 

Polisa to ochrona najwyższej próby w doskonałej cenie.  

 

3. Eurokv.pl dla Ciebie 

Eurokv.pl to dobra polisa. Klientom jest ona niezbędna. Dzisiaj niejedna osoba szuka 

ochrony. Z Eurokv.pl znajdzie najlepsze polisy. Eurokv.pl oferuje niedrogie polisy 

zdrowotne, OC, wypadkowe. Zapraszamy do kontaktu z doradcami tej firmy. Tanie oferty 

ubezpieczeń niemieckich to codzienna oferta tej firmy. 

 

 



 

  

4. Dzisiaj dla klienta jest Eurokv.pl 

Eurokv.pl to firma troskliwa. Posiada najlepsze polisy. Jakość ochrony jest wysoka. Klienci 

doceniają firmę i chętnie kupują w niej ubezpieczenia. Kontakt jest możliwy online, co 

przyśpiesza całość operacji. Ceny polis zaczynają się od 30 € miesięcznie – tyle za 

polisę płaci opiekunka seniorów. Jest to 1 € dziennie, czyli naprawdę niewiele. 

5. Dobra polisa dla każdego 

Dobra polisa dla każdego jest dostępna dzięki Eurokv.pl Ta firma posiada wiele polis, które 

doskonale chronią klientów. Wysoka jakość ochrony i niska cena to atuty przekonujące 

klientów. Eurokv.pl pomaga każdemu, dając najlepszą ochronę. Ubezpieczenie zdrowotne 

to obowiązek każdego klienta, ale ubezpieczenie gewerbe to także sprawa godna uwagi. 

6. Polisę kup szybko 

Po przyjeździe do Niemiec, zameldowaniu oraz znalezieniu pracy lub założeniu gewerbe 

należy wybrać polisę zdrowotną. Klienci o tym pamiętają i takie polisy zawsze mają na 

względzie. Niejedna osoba chce mieć ubezpieczenie i to nie tylko zdrowotne, ale też OC. I 

to dobry wybór, ponieważ opcja OC pomaga w nieprzewidzianych sytuacjach losowych. 

Ubezpieczenie za granicą to najlepsza ochrona. 

7. Zagubiony? Pomożemy! 

Nie masz polisy? Nie wiesz gdzie ją kupić? Nie martw się, Eurokv.pl czeka na Ciebie. Ma 

szerokie spektrum polis, pomaga w języku polskim, oferuje doskonałe produkty bardzo 

tanio. Od 30 do niespełna 100 € kosztuje dobra polisa w tej firmie. Chcesz wsparcia? 

Dzwoń do Eurokv.pl, a doradcy rozwiążą Twoje problemy. Zrobią to szybko, rzetelnie i 

solidnie.  

 



 

  
8. Dobra polisa w Eurokv.pl 

Działamy od lat na rynku polis. Ubezpieczenia nie mają przed nami tajemnic. Firma 

Eurokv.pl pomaga każdemu. Wysoka jakość pracy i doskonałe produkty to nasza misja. 

Zapraszamy do kontaktu – dobierzemy dobrą polisę zdrowotną, znajdziemy też OC. 

Najlepsze polisy są dostępne dla każdego. Eurokv.pl wie jak pomagać i czyni to chętnie.  

 

9. Odwiedź nas i zyskaj polisę 

Polisa zdrowotna to konieczność. Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest 

obowiązkowe od 2009 roku. Nasi klienci mogą to potwierdzić. Dzięki polisie klient zyskuje 

szerokie spektrum usług opieki medycznej. Eurokv.pl ma wiele do zaoferowania, jest liderem 

rynku i oferuje niedrogie polisy. Zapraszamy do współpracy, gwarantujemy zadowolenie z 

naszych usług. 

 

10. Dobra polisa z Eurokv.pl 

Eurokv.pl to lider rynku ubezpieczeń. Od lat działamy na tym rynku i mamy doskonałe 

produkty. Dzięki naszym polisom klienci mają ubezpieczenie za granicą. Niejedna osoba 

prywatna i niejedna gewerbe mają najlepszą ochronę. Z naszymi polisami żyje się dobrze i 

leczy tanio. Kontakt z Eurokv.pl to początek spokojnej egzystencji. Polisa długoterminowa 

zapewnia leczenie w Niemczech oraz Polsce (do 6. tygodni podczas urlopu 

wypoczynkowego). 

 

 

 



 

  

VAT w Niemczech to źródło dochodów państwa 

Sprzedajesz produkty w Niemczech? Przewozisz towary przez ten kraj? Budujesz domy lub 

biurowce czy transportujesz pracowników? Sprawdź czy nie musisz płacić VAT-u w Niemczech, bo 

to może być źródło Twoich problemów. Zapominanie o płaceniu podatku VAT może kosztować 

bardzo wiele, a kary finansowe w Niemczech są bardzo wysokie, poza tym fiskus może je ściągnąć 

bardzo skutecznie. Osoba przyłapana na oszustwie podatkowym płaci wysoką karę, może także 

zostać skazana na więzienie – wyroki są wysokie i mogą opiewać nawet na dziesięć lat. Zatajone 

dochody płaci się do dziesięciu lat wstecz, a do nich doliczane są karne odsetki wynoszące 6 

procent. 

 

Zagraniczni przedsiębiorcy płacący VAT w Niemczech muszą składać miesięczne deklaracje 

w podatku VAT oraz deklarację roczną do 31 maja kolejnego roku. W pierwszym roku działania 

składa się deklaracje miesięczne oraz roczną. W drugim roku działania składana jest deklaracja 

roczna.  

Podatki płacić trzeba solidnie 

Servicevat.de pomoże w rejestracji VAT, może także rozliczać co miesiąc VAT. Obie te 

usługi są w tej firmie niedrogie – kosztują jedynie 100 €. Doradzą, pomogą i uwolnią od 

wszelkich formalności związanych z podatkiem VAT. Zagraniczni przedsiębiorcy muszą pamiętać o 

obowiązkach podatnika, a wśród nich jest obowiązek rejestrowania do VAT. Przedsiębiorcy 

mieszkający w Polsce, a dostarczający towary do Niemiec dla innych firm nie muszą rejestrować 

się do VAT w tym kraju. Jednak nie zawsze tak jest. Wyjątki trzeba znać. 

 

 



 

  

Obowiązkowo rejestrować do VAT muszą się firmy, 

które: 

• Przeprowadzają transakcje sprzedaży wysyłkowej dla osób fizycznych, przy założeniu, że ich 

wartość w roku wyniosła 100.000 € 

• Realizują w Niemczech usługi budowlane dla osób fizycznych; 

• Realizują usługi przewozu osób w Niemczech (płacą VAT za odcinek przejechany na obszarze 

Niemiec, a VAT za taką usługę wynosi 19 procent); 

• Przywożą produkty do Unii Europejskiej, ale ich oclenie następuje w Niemczech; 

• Przywożą do Niemiec swoje towary i składują je w tym kraju; 

• Przywożą do Niemiec produkty kupione w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej 

• Wysyłają do innych krajów towary, które są składowane w Niemczech; 

• Na ich rzecz firmy zagraniczne świadczą usługi budowlane 

• Mają w Niemczech stałą siedzibę, która pozwala im na prowadzenie działań gospodarczych. 

  

Doradcy podatkowi servicevat.de udzielą porad i pomogą bardzo chętnie przedsiębiorcom. Nie 

każdy polski przedsiębiorca musi znać się na VAT w Niemczech. Od czego jednak servicevat.de ? 

Firma solidna, troskliwa i doradzająca online lub telefonicznie. Nie trzeba fatygować się do biura, 

lepiej uzyskać pomoc online lub telefonicznie.  

 

 

 



 

  

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. 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. 

 

 

 

 

 


