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Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech  

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech daje możliwość leczenia się u lekarza. 

Do wyboru są na przykład Techniker Krankenkasse albo AOK – są one najpopularniejsze, ale 

można wybierać spośród 100 innych kas. TK ma niższe składki. AOK jest najdroższą kasą chorych. 

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne również dają opiekę medyczną – mają niższe składki, ale są 

dla każdej osoby oddzielnie. Cała rodzina w nich się nie ubezpieczy. Każda osoba musi mieć swoją 

polisę, ale zaletą takiego rozwiązania jest to, że na leczenie nie czeka się miesiącami, często 

otrzymuje się je od razu.  

Jak nalicza się składki w polisie ustawowej? 

W polisach ustawowych składki uzależnione są zawsze od dochodu danej osoby. W 2018  

roku składka określona była w przepisach na 14,6 procenta. 7,3 procent płacił pracodawca, tyle 

samo do zapłacenia ma pracownik. Poza tym w AOK pracownik dopłacał jeszcze 1,4 procenta, a 

TK  brało od zatrudnionego 0,9 procenta. Nie są to duże kwoty, chociaż AOK miesięcznie kosztuje 

ok. 350 €, co jest pewnym uszczerbkiem dla osoby zatrudnionej. 

W państwowych kasach wysokość składki nie ulega zmianom, przez długi czas wynosi tyle 

samo, a część usług medycznych opłaca pacjent. Stomatologiczne, ambulatoryjne oraz szpitalne 

usługi nie są wliczone w taką polisę.  

 

 

 



 

  

Co jest ważne? 

TK działa we wszystkich niemieckich landach, na terenie całego kraju, jest kasą 

ogólnokrajową. AOK działa na terenie jednego landu. Prywatna polisa zdrowotna obowiązuje w 

Niemczech oraz Polsce – oczywiście tylko polisa długoterminowa. 

Ustawową polisę zdrowotną mogą mieć: 

• Studenci 

• Osoby pracujące na własny rachunek 

• Osoby pracujące na podstawie umowy etatowej 

• Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy i mający poświadczenie tego faktu. 

Polisę prywatną kupi każdy 

Taką polisę może kupić każda osoba, inwestując własne pieniądze. W Eurokv.pl za 

polisę płaci się od 30 € do niespełna 100 €. Opiekunka seniorów płaci 30 € miesięcznie, a 

firma budowlana ma do uiszczenia 74 lub 95 € (w zależności od tego czy jest bez ryzyka, czy 

z ryzykiem).  

Zaleca się dokupienie polis OC oraz wypadkowej. OC kosztuje 18 € za trzy miesiące, a 

każdy kolejny miesiąc to koszt 6 €.  

 

 

 



 

  
W ramach polisy niemieckiej klient ma: 

✓ Leczenie w Niemczech; 

✓ Doradztwo  w języku polskim; 

✓ Klient ma pomoc w ustaleniu terminu konsultacji lekarskiej; 

✓ Klient dostaje do swojej wyłącznej dyspozycji plastikową kartę zdrowia, polisę dostaje na 

adres poczty elektronicznej, ma również nieodpłatną aplikację. 

Polisa zdrowotna jest obowiązkowa, a brak ubezpieczenia oznacza: 

➢ Drogie leczenie; 

➢ Problemy z opłacaniem składek wstecz; 

➢ Częste rozmowy z urzędem ds. imigracji; 

➢ Wydalenie z Niemiec i problemy z podjęciem pracy w tym kraju ponownie. 

Problemy są poważne, a wiedzą o tym Polacy, którzy albo o polisie zapomnieli, albo 

oszczędzali na jej zakupie: Pan Robert przyjechał do Niemiec z żoną. Oboje prowadzili małą 

firmę, ulegli wypadkowi na przejściu do pieszych, w drodze do pracy. Karetka zabrała ich do 

szpitala, leczyli się miesiąc. Efektem było wyleczenie oraz rachunek na 60 000 €. Musieli wziąć 

pożyczkę i spłacić bank. Kilkanaście lat będą spłacać kredyt. Jest to dla nich ogromny kłopot oraz 

duże obciążenie.  

 

 

 



 

  
 

Kup polisę koniecznie, nie narażaj się, nie oszczędzaj, nie popadaj w problemy. Z polisą 

jesteś w Niemczech bezpieczny, nie poniesiesz wydatków na prywatne leczenie. Bez polisy 

możesz mieć ogromne problemy, które bynajmniej nie są Tobie potrzebne. Ciesz się życiem i lecz 

się niedrogo w kraju znanym z jednej z najlepszych służb zdrowia na całym świecie.  

 

 

 

 



 

  

VAT w Niemczech i obowiązki firm 

VAT jest podatkiem terytorialnym. Kwestia opodatkowania sprzedaży lub usługi uzależniona 

jest od miejsca. Przepisy nie zawsze dokładnie wyjaśniają gdzie taki podatek ma być płacony. 

Obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech jest zatem kwestią nieraz dyskusyjną. Zmiany w 

sprzedaży na Amazon i e-bay w Niemczech zostały zawarte w przepisach. Rejestracja 

podatkowa to ważna czynność. E-commerce VAT w Niemczech jest bardzo ważną sprawą. 

Księgowość sprzedaży na Amazon prowadzi każda firma. Rejestracja VAT sprzedaży na 

Amazon to obowiązek, a można go zrealizować w ramach firmy, najczęściej w ramach 

księgowości. Można też zlecić takie prace firmie Carebiuro. Ta firma doradcza specjalizuje się w 

pomocy przedsiębiorcom w ich codziennym prowadzeniu firmy. Rejestruje i rozlicza także VAT. 

Amazon i eBay w Niemczech są bardzo popularne. Firmy wystawiają towar na eBay, a osoby 

prywatne i inne firmy chętnie takie rzeczy sprzedają. Rejestracja VAT – Polska Księgowość to 

sprawa oczywista, firmy często samodzielnie radzą sobie z takim podatkiem. Muszą jedynie 

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

Wiadomo, że wymaga to pewnych formalności, ale można też uzyskać zaświadczenie z § 22f 

UStG dzięki pomocy servicevat.de. Ta firma pobierze niewysoką opłatę, ale rozliczy VAT bez 

błędów i problemów z takich omyłek wynikających. 

 Servicevat.de pobiera 100 € za rejestrowanie VAT oraz 100 € miesięcznie za 

rozliczanie VAT.  

 



 

  

Kto musi, a kto nie musi płacić podatku VAT w 

Niemczech?  

Firmy, które mają siedzibę w innym kraju, na przykład w Polsce albo pracują dla niemieckich 

firm czy osób prywatnych, nie są zobligowane do płacenia VAT. Świadczenie takich usług to 

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Usługi są rozliczane jako tzw. odwrotne obciążenie. 

Wówczas niemiecki podmiot, czyli osoba lub firma nabywająca towar lub usługę, musi rozliczyć 

VAT w Niemczech, jeśli tego zaniecha to zapłaci karę. O stosowaniu tej procedury informowany 

jest klient na fakturze VAT, czyli taka informacja musi obowiązkowo zostać ujęta w tym 

dokumencie płatniczym.  

Gdy przedsiębiorca rejestruje firmę do VAT to w Polsce dostanie numer NIP lub VAT-UE – 

jeżeli firma przeprowadza transakcje w krajach Unii Europejskiej. W Niemczech jednak są różne 

numery: 

• ST-NR dla podatników realizujących transakcje w Niemczech; 

• Ust-idNr to numer dla firm, które działają na terenie Unii Europejskiej. 

 

Polskie firmy muszą w Niemczech zarejestrować się do VAT, w tym celu udają się do jednego z 

dwóch urzędów. Są to urzędy skarbowe w Oranienburgu (dla firm od A do M) oraz w Cottbus (od N 

do Z ) – na te litery zaczynają się nazwy firm.  

 

   Aby płacić VAT trzeba dokonać operacji w Niemczech. Jeśli ktoś nie przeprowadza transakcji w 

tym kraju to może prosić o zwrot podatku VAT dzięki procedurze zwrotu. Wniosek składa się 

elektronicznie w polskim urzędzie skarbowym i cała procedura odbywa się niejako poza 

przedsiębiorcą.  

 



 

  

Jak założyć firmę w Berlinie? Jak działać w 

Niemczech? W jakiej formie to uczynić? 

W Unii Europejskiej ludzie mogą swobodnie przemieszczać się i osiedlać  

w wybranym kraju, tam podejmować pracę oraz zakładać działalność gospodarczą. Jest to 

podstawowa unijna swoboda. Polskie firmy doskonale sobie radzą z takimi działaniami. Niemieckie 

przepisy są podobne do regulacji prawnych w Polsce. Należy przeprowadzić rejestrację firmy, 

dostać numer identyfikacji podatkowej, stworzyć rachunek w banku oraz prowadzić księgowość i 

opłacać podatki. Przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji w Urzędzie ds. Działalności 

Gospodarczej. Nie muszą rejestrować się w takim urzędzie np. lekarze, adwokaci, artyści, doradcy 

podatkowi, osoby mające gospodarstwo rolne lub leśne. Takie zgłoszenie ma charakter płatny, 

uiszcza się 20 €, a decyzja jest wydawana po trzech dniach, nie wcześniej. Gdy dana firma 

zostanie zarejestrowana to dane zostają automatycznie przesłane do: 

Urzędu Skarbowego 

Urzędu Statystycznego 

Izby Rzemieślniczej 

Izby Przemysłowo-Handlowej.  

O sprawie dowiaduje się także sąd, który ma w swojej gestii rejestry handlowe. Działalność 

czasami wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji oraz zezwoleń. Nieodzowne jest uznanie 

kwalifikacji, które są weryfikowane na podstawie świadectw z Polski – na przykład dyplomu 

mistrzowskiego. Pozwolenie na pracę nazywane jest kartą rzemieślniczą. Poza tym rzemieślnik 

powinien zapisać się do niemieckiej izby rzemieślniczej. Kogo dotyczą takie obowiązki? 

Hydraulików, stolarzy, malarzy, tapicerów, spawaczy i wykonawców wielu innych zawodów. 

Czasami niezbędne jest zdanie egzaminów w Niemczech.  W handlu potrzebne bywają pewne 

kwalifikacje na przykład do sprzedawania leków czy mleka i produktów mlecznych. W gastronomii 

oraz hotelarstwie stosowane są koncesje. Ochrona wymaga zezwoleń z Izby Przemysłowo-

Handlowej. Świadectwo o byciu niekaranym także jest wymagane. Przewóz ludzi autobusami i 

taksówkami są także objęte koncesją. W Berlinie można takie pozwolenie dostać w Krajowym 

Urzędzie ds. Obywatelskich oraz Porządkowych. Zezwoleniami obłożone są pośrednictwo w 

branżach nieruchomości, pośrednictwa inwestycyjnego, działalność developerska, oferowanie 

pożyczek i zajmowanie się lombardami oraz transport drogowy.  

 



 

  

Jakie są formy działalności gospodarczej? 

Działalność gospodarcza przybiera różne formy. Są to na przykład: 

• Przedstawicielstwo firmy 

• Oddział firmy  

• Własna działalność gospodarcza  

• Spółki kapitałowe  

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

• Spółka Akcyjna  

Kto pomoże założyć firmę? 

Doradców na niemieckim rynku jest wielu. Carebiuro.de pomaga klientom, dba o ich 

interesy, rejestruje małą firmę za 50 €, a za 35 € co miesiąc dba o sprawy takiej firmy, 

doradza jej i rozlicza podatki oraz wszelkie rachunki. Na pewno dzięki Carebiuro.de gewerbe 

będzie o wiele łatwiej rozpocząć działanie gospodarcze na niemieckim rynku.  

 



 

  
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. 

 

 

 

 


