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Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – 

info 

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – info warto znać. W Unii 

Europejskiej każdy pracownik jest zobowiązany do zatroszczenia się o  ubezpieczenie zdrowotne 

w państwie, w którym podejmuje pracę. Nawet, gdy ktoś pracuje w Niemczech krótko to musi mieć 

polisę. Można wybrać państwowe ubezpieczenie – może to być Techniker Krankenkasse albo 

AOK. TK ma lepszą markę, jest uznawana za renomowaną, a składki pobiera niższej wysokości. 

AOK natomiast ma droższe składki, ale też ma swoich zwolenników. Prywatne ubezpieczenie 

zdrowotne jest opcją, ale nie jest koniecznością, o czym wiedzą wszyscy zainteresowani. 

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – info jest dostępne online, bez 

konieczności odwiedzania firm ubezpieczeniowych.  

TK i AOK mają znaczenie 

Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich to fakt. Obecnie każda osoba może wybrać polisę. 

Składki są liczone od dochodu danej osoby, zatem każdy człowiek płaci składkę 

zindywidualizowaną. Składka w 2018 r oku wynosi 14,6 procenta. Po 7,3 procent solidarnie płacą 

pracodawca oraz pracownik. Poza tym każda kasa pobiera dodatkowo pewną kwotę od 

pracownika. AOK pobiera 1,4 procenta, a TK 0,9 procenta. Jeśli kwota bazowa do wyliczenia 

składki jest wyższa niż 4425 € to wówczas dochody nie mają wpływu na wysokość składki. 

Ubezpieczenie zdrowotne może objąć dzieci oraz współmałżonka. Należy dowiedzieć się więcej o 

takiej opcji, bo jest to wybór, a nie kwestia obligatoryjna. Państwowe ubezpieczenie zdrowotne 

w Niemczech – koszty to realna sprawa do pokrycia przez każdego.  

Ustawowe a prywatne ubezpieczenie zdrowotne – jakie 

są różnice?  

W państwowych kasach wysokość składki jest niezmienna. Świadczenia są podobne dla 

każdego. Stomatologiczne, ambulatoryjne oraz szpitalne usługi są opłacane dodatkowo. Leczenie 

szpitalne kosztuje 10 € dziennie do 28 dni pobytu. Jeśli ktoś choruje przewlekle, to może nie 

ponosić takich opłat, ale wtedy, gdy przekraczają one 2 procent rocznych dochodów. Składki  

studenckie nie są jednakowe, mogą być różne w zależności od agencji ubezpieczeniowej. Jeśli 

ktoś chce mieć szerszy zakres usług to może dokupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne.  

 



 

  

Jakie są różnice między TK oraz AOK? 

TK to ogólnokrajowa kasa chorych, czyli jest zarządzana w sposób scentralizowany. Można 

leczyć się na terenie całych Niemiec. I to jest duży walor rozwiązania. 

AOK ograniczona jest terytorialnie do terenu landu.  

Techniker Kasse ma dodatkowe atuty: 

• Umowy Techniker Krankenkasse zostały zawarte ze specjalistami; 

• Nowoczesna medycyna jest dostępna dla każdego ubezpieczonego; 

• Badania z zakresu medycyny sportowej zapewnione są w ramach ubezpieczenia; 

• Możliwe jest nieodpłatne ustalanie terminów konsultacji u lekarzy-specjalistów; 

• Badania przesiewowe dotyczące diagnozy raka skóry dostępne są dla osób już od 20. 

roku życia 

• Możliwe jest kurowanie na bazie karty ubezpieczonego w całej Europie;  

• Nieodpłatne kursy zdrowia są oferowane pacjentom. 

Aby zapisać się do TK należy: 

 
1. wypełnić właściwy formularz – szybko, zajmie to jedynie kilka minut; 

2. wypowiedzieć członkostwo w innej kasie chorych; 

wypełniony formularz przesyła się zawsze do Techniker Krankenkasse, 20901 Hamburg. TK 

przygotuje właściwe zaświadczenie potwierdzające przynależność i wyśle je do pracodawcy danej 

osoby; 

3. Wypełniony formularz można przesłać na adres -  technikerkrankenkasse@dojczland.info. 

4. Do 14 dni od otrzymania wniosku przez TK osoba zainteresowana dostanie list z TK z kartą 

ubezpieczenia oraz pakietem informacyjnym.  

Ubezpieczenie za granicą może być całkiem łatwym rozwiązaniem – jak widać z 

powyższego opisu. Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – koszty – o tym 

należy wiedzieć jak najwięcej.  

 



 

  
1. Prywatnie czy ustawowo? 

W Niemczech można mieć polisy prywatne lub ustawowe. Są one pomocne każdemu i 

warto rozważyć jaka jest najlepsza. TK jest tańsza od AOK, dlatego warto rozważyć jej 

zakup. Jednak każda osoba może wybrać też prywatne ubezpieczenie zdrowotne, 

które daje dobry sposób na finansowanie różnych potrzeb. Klientom podoba się taka 

polisa i daje im duże poczucie bezpieczeństwa. Za kilkadziesiąt euro można zyskać 

ochronę wysokiej klasy.  

2.Polis jest wiele 

W Niemczech polis jest wiele, a koszty są różnorodne – od 30 € zaczyna się 

ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunek seniorów, a student za polisę płaci od 27 € 

miesięcznie. Warto zatem o tym pamiętać i sprawi sobie ochronę wysokiej jakości w 

niskiej cenie. Eurokv.pl pomaga klientom od lat, pomoże też Polakom, którzy dopiero 

rozpoczynają działalność gospodarczą w tym kraju. 

3. Dla polisy warto ponieść wydatek 

Po zameldowaniu się w Niemczech można już znaleźć doskonałą polisę. Jest to 

rozwiązanie dla każdego. Niejedna osoba może takie wsparcie zyskać dzięki Eurokv.pl. 

Firma doradza szybko, sprawnie i rzetelnie, a klienci dzięki niej mogą mieć dobrą polisę. 

Za 30, 55, 75 czy 95 € można ubezpieczyć się na wypadek leczenia. Prywatne leczenie 

jest drogie, a polisa daje tanie leczenie. 

 

4. Dla każdego tarcza ochronna 

Polisa jest niczym tarcza ochronna. Niemcy o tym wiedzą, a przeciętny Niemiec ma 

sześć różnych polis i zapewnia sobie w ten sposób doskonałe samopoczucie. Dla 

każdego klienta polisa jest nieoceniona.  I to nie tylko polisa zdrowotna, ale też 

ubezpieczenie OC oraz wypadkowe. Eurokv.pl posiada ofertę dla każdego. 

 

 

 



 

  
5. Dlaczego niemiecka polisa? 

Niemiecka polisa ma wiele zalet – wysoką jakość, pełną ochronę, ponieważ taka polisa nie 

stosuje żadnych limitów. Jeśli prywatna polisa to tylko z Eurokv.pl, czyli firmą troskliwą, 

godną uwagi i mającą wiele do zapewnienia każdemu. Co daje taka polisa? Możliwość 

leczenia w Niemczech (polisa na miesiąc) lub możliwość leczenia w Niemczech i Polsce 

(polisa długoterminowa), obsługa w języku polskim oraz plastikowa polisa ubezpieczeniowa 

– takie są między innymi walory polis Eurokv.pl. 

 

6. Jaką ochronę zapewnia polisa zdrowotna? 

Polisa zdrowotna zapewnia leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne, badania, wizyty u 

lekarzy specjalistów bez ograniczeń, a do tego rehabilitację, leczenie przeciwbólowe 

uzębienia. Tylko Eurokv.pl oferuje polisy zdrowotne od 30 do 100 € różnym grupom 

zawodowym. Zapraszamy do kontaktu i chętnie podejmiemy współpracę. 

 

7. Polisa to wartość 

Ubezpieczenie zdrowotne jest cenne. Niejedna osoba wie, że taka polisa to cenna sprawa. 

Za kilkadziesiąt euro ochrona zdrowia jest zapewniona. Do tego warto dokupić OC, które 

pomaga wypłacić odszkodowanie, gdy niechcący uszkodzi się cudzy cenny przedmiot. 

Każdy może mieć czasami pecha i sprawić szkodę. To wcale nie jest dobre rozwiązanie. 

Zachęcamy do współpracy oraz pomocy. Wsparcie to rzecz godna uwagi. 

 

8. Dla klientów my 

My, czyli Eurokv.pl, to firma troskliwa. Mamy doskonałe polisy, które sprawdzają się 

najlepiej. Klienci z nami zyskują doskonałe ubezpieczenie godne uwagi. Od lat obsługujemy 

klientów zameldowanych i pracujących na terenie Niemiec. Doradzamy osobom fizycznym i 

firmom, pracownikom długoterminowym oraz sezonowym, pomagamy studentom w kwestii 

decyzji o wyborze polisy ubezpieczenia zdrowotnego. 

 



 

  
9. Dlaczego warto mieć polisę zdrowotną? 

Polisę zdrowotną warto mieć, aby zapewnić sobie pomoc i ochronę. Prywatne leczenie 

jest drogie, a polisa doskonale chroni cudze zdrowie. Leczenie szpitalne kosztuje dzięki 

polisie kilkadziesiąt euro miesięcznie. Brak polisy zdrowotnej pociąga konsekwencje 

finansowe, bo trzeba opłacić polisę wstecz.  

 

 

 

 

 



 

  

Zmiany w przepisach, komplikacje dla firm 

Polskie firmy podbiły niemiecki rynek wielu branż – transportowej, opiekuńczej czy 

budowlanej. Działają także w internecie, sprzedając produkty online. Często współpracują z 

magazynami Amazona czy eBay. W 2019 roku niemieckie Ministerstwo Finansów wprowadziło 

nowe przepisy związane z handlem online, dostrzegając nieszczelność systemu podatkowego. 

Obecnie firmy sprzeda ją ce  to wary  za  p ośredn i c twe m Amazon  i  eBay w 

Nie mczech  po winny  wys tąp i ć  o  zaświadczen ie  z  §  22 f  UStG.  Jes t  to  n i ewie l k i  

wys i łek ,  a l e  to  zada n ie  je dyn ie  d l a  f i rm -p ła tn i kó w n ie mieck iego  VAT.  

 

Firmy powinny…  

Znać  p rzep is y e uropejsk ie  –  d yrek tywa VAT ,  n ie  zapo minać ,  że  

i s tn i e je  obowiązek re jest rac j i  do  VAT  w Nie mczec h.  Muszą pozna ć 

na jno wsze  zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w Niemczech, postarać się o 

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

Płatnicy VAT w Niemczech muszą uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja 

podatkowa do VAT zyskuje na popularności, a e-commerce VAT w Niemczech pozwala na 

coraz większe dochody. Księgowość sprzedaży na Amazon powinna być prowadzona bardzo 

starannie, a rejestracja VAT sprzedaży na Amazon daje możliwość dalszego korzystania z tego 

serwisu. Amazon i eBay w Niemczech to duże dochody dla firm oraz państwa niemieckiego z 

podatku VAT. Rejestracja VAT – polska księgowość powinna być uporządkowana,  solidna oraz 

uczciwie prowadzona.  

 

Obowiązki platformy sprzedażowej  

Amazon oraz  e Bay odpo wiada ją  za  za leg łośc i  poda tko we sprzeda wcó w,  

k tó rzy  p rzekra cza ją  l i mi t  poda tko wy  i  n i e  re jes t ru ją  s i ę  do  podatku  VAT.  Jes t  

to  po ważny  p rob le m.   

Amazon l ub  eBa y n i e  są  zobo wiązan e do  odpo wi edz ia l nośc i  za  d ług i  

poda tko we spr zeda wcó w,  je ś l i  f i rmy  p rzed łożą  i m zaświadczen ie  z  u rzę du 

skarbo wego o  re jes t rac j i  do  p odatku  VAT w Nie mczech  ( Besch e in i gung nach  

§ 22 f  UStG) .   

 



 

  
Więcej o zaświadczeniu z § 22f UStG  

No wel i zac ja  p rzep i só w w Nie mczech  wesz ła  w życ i e  1  s tyczn ia  2019 r .  

N ie mieck i  Min i s te r  F i nansów da ł  czas  podatn i ko m na  pe łne  wdrożen ie  

p rzep i sów d o  1  paźd z ie rn i ka  2019 r .  Od paźdz ie rn i ka  f i r my sprzed a j ące  na  

Amazon i  eBay  muszą  po s iadać zaświadczen ie  z  §  22 f  UStG.  Amazon czy  

eBay są  os t rożne ,  n i e  chcą  ponos i ć  odpo wiedz ia l nośc i  za  dz i a łan ia  

sprzeda wcó w,  d l a tego  będą  be zwzg lędn ie  wymagać  zaświadczen ia  z  §  22 f  

UStG.  

A gdy firma nie jest podatnikiem VAT to co?  

Min i s te rs t wo F inansó w poda ło ,  że  f i r my n i e  p łacące  VAT w Nie mczech ,  

n i e  muszą  p rze ds ta wiać  za świadcze n ia  z  §  22 f  US tG.  Amazon l ub  eBa y ma ją  

p rawo  wys tąp i ć  do  f i r m o   p r zeds ta wien ie  nu meru  VAT -UE z  i nnego k ra ju  l ub  

oświadczen ie  o  n i eprzekroczen iu  l imi tu  dos ta w.  

Na począ t ku  2019 roku  ser wi sy  Ama zon o raz  e Bay popros i ły  wszys tk i e  

f i rmy o  zaświadczen ie  z  §  22 f  USt G.  Tymczase m t ak i  doku ment  będą mi e l i  

jed yn ie  podatn i cy  VAT.  

Jeś l i  Amazon l ub  e Bay za żąda zaśw iadczen ia  z  §  22 f  UStG,  a  n i e mieck i  

u rząd  skarbo wy od mó wi  jego  wys ta wien ia  to  p rob le m będą  mia ły  f i r my.  Bez  

zaświadczen ia  Amazon  l ub  eBay n i e  pozwo l i  f i rmie  dz i a łać  na  p l a t fo r m i e  

sprzedażo we j .   F i r ma a l bo  zos tan ie  p ła tn i k i e m VAT,  a l bo  p rzes tan ie  

wspó łp raco wać z  Amazon  czy  e Bay .   

Zobaczymy jak w rzeczywistości sprawdzi się ten przepis i jak zareagują na nie firmy 

działające online. Co ciekawe firmy Amazon czy eBay musza monitorować także działania osób 

handlujących online, a nie tylko firm. Ciekawe jak to będzie wyglądało w realizacji. 

 

 

 



 

  

Gewerbe pomaga zarobić 

Gewerba jest niewielkim działaniem gospodarczym. Szczególnie chętnie podejmują je 

osoby z Polski. Jest jednak źródłem pewnych kosztów, które należy od razu uwzględnić w 

budżecie firmy. Opiekunka osób starszych pracująca na własny rachunek musi zapewnić sobie 

pieniądze na pokrywanie drobnych kosztów. 

Opiekunka osób starszych musi opłacić za wiele spraw 

Opiekunka osób starszych powinna brać pod uwagę takie koszty, jak: 

• Kupno ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowe od 2009 roku) 

• Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne 

• Reklamacje usług (nie wszyscy klienci są zadowoleni) 

• Dojazd opiekunki do domu opieki lub domów osób starszych 

• Koszty prowadzenia małej firmy na co dzień (księgowość, korespondencja, rozliczenia 

podatkowe, itp.). 

Koszty mogą być takie: 

• nieobowiązkowe ubezpieczenie emerytalne – kosztuje 85 euro, ale jest ważne na starość, 

gdy potrzebne jest świadczenie, a sił na pracę nie ma. 

• Prowadzenie dokumentacji gewerbe wymaga płacenia od ok. 50 do 120 € miesięcznie. 

Carebiuro.de za 50 € może zarejestrować małą firmę, a za 35 € zajmie się jej sprawami 

(to stawka miesięczna). 

• Reklama – wizytówki, strona internetowa, ogłoszenia w gazetach i czasopismach – daje to 

koszt około 100 € 

• Transport na trasie Niemcy-Polska-Niemcy też kosztuje, czyli należy liczyć 100 € za jednym 

razem.  

Koszty mogą być takie: 

• nieobowiązkowe ubezpieczenie emerytalne – kosztuje 85 €, ale jest ważne na starość,  

• Reklama – wizytówki, strona internetowa, ogłoszenia w gazetach i czasopismach – daje to 

koszt około 100 €. 

• Transport na trasie Niemcy-Polska-Niemcy też kosztuje, czyli należy liczyć 100 € za jednym 

razem.  

 



 

  Carebiuro.de i Eurokv.pl mają takie oto koszty: 

• Rejestracja firmy  – 50 € 

• Miesięczna dbałość o dokumentację i sprawy gewerbe – 35 € 

• Reklama – może być nieodpłatna lub w niskiej, wynegocjowanej cenie. 

Miesięczne wsparcie Carebiuro.de i Eurokv.pl może kosztować ok. 65 € miesięcznie , może 

być też droższe – w zależności od pakietu usług wymaganego przez gewerbę. Nie będzie jednak 

droższa niż 200 € miesięcznie. Carebiuro.de ma wiedzę, kompetencje, doświadczenie. Można to 

sprawdzić. Zanim opiekunka wybierze odpowiednią firmę koniecznie powinna sprawdzić 

doświadczenie firmy, jej referencje, portfolio usług. Carebiuro.de i Eurokv.pl to liderzy rynku w 

swoich branżach. To firmy godne zaufania, pracowite, dbające o klientów. To firmy wzorcowe. 

Zapraszamy do kontaktu i podjęcia współpracy właśnie z takimi firmami.  

 



 

  
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. 

 

 

 

 

 


