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Ubezpieczenie zdrowotne zameldowanych w 

Niemczech 

W Niemczech można solidnie mieszkać i pracować, jest to jeden z najbogatszych krajów Unii 

Europejskiej, a 80-milionowy rynek zbytu i popytu na towary i usługi daje liczne możliwości pracy 

etatowej lub założenia własnej firmy. Wystarczy rozejrzeć się i nawet przez internet można znaleźć 

dobre zatrudnienie, przyzwoicie opłacane i perspektywiczne. Samodzielnie, szybko, bez 

pośredników. Praca i zameldowanie to podstawa egzystencji w Niemczech. Porzadne 

ubezpieczenie zdrowotne jest także potrzebne. Klienci mają zamiar przenosić się do Niemiec i 

pracować w tym kraju. Za 2000 czy 2500 euro są w stanie bardzo dobrze żyć, oszczędzając na 

emeryturę. Zarobki są o wiele wyższe niż w Polsce. I na tym wiele osób bazuje – wystarczy 

pracować kilka lat, aby dorobić się całkiem niezłych pieniędzy. Do Niemiec wyjeżdżają pracownicy 

szeregowi, kadra menedżerska oraz osoby poważnie zainteresowane rozwojem zawodowym. 

Całe rodziny osiedlają się w Niemczech. Muszą mieć ubezpieczenia zdrowotne – jest to 

obligatoryjne od 1 stycznia 2009 roku. Dla klientów jest obecnie wiele ofert agencji 

ubezpieczeniowych, które nie są drogie. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na ubezpieczenia 

zdrowotne w dobrej cenie – a takie oferuje znana i ceniona firma Eurokv.de: 

• Opiekunki osób starszych płacą 30 € miesięcznie (podczas pobytu do 93 dni w Niemczech) 

lub 55 € miesięcznie przy umowie ubezpieczenia zdrowotnego podpisanej na rok; 

• Pracownicy budowlani z umową krótkoterminową zapłacą 65 €, a z umową długoterminową 

uiszczą 55 €; 

• Studenci mają do zapłacenia od 27 € za polisę krótkoterminową,. 

Firma Eurokv.pl zapewnia ubezpieczenia zdrowotne trzy w jednym, czyli zawierające 

możliwość leczenia medycznego, pomocy w razie wypadku oraz OC, czyli ochrony 

ubezpieczeniowej. W ten sposób klient płaci jedną składkę za trzy produkty w jednym. Jest to 

doskonałe rozwiązanie dla każdego klienta, nie musi dokupować dodatkowego ubezpieczenia. 

Jeśli ktoś jednak chce to może nabyć polisę OC oddzielnie, płacąc 18 € za kwartał oraz dopłacając 

6 € miesięcznie za każdy kolejny miesiąc ubezpieczenia.  Nie mając ubezpieczenia ryzykuje się 

wydatkami finansowymi na zakup zaległej polisy wstecz, płaci się ogromne fundusze, gdy pojawi 

się przewlekła choroba lub wypadek, trzeba tłumaczyć się przed przedstawicielami Urzędu ds. 

Cudzoziemców, naraża się na kontakty z celnikami. Im później kupione zostanie ubezpieczenie 

zdrowotne, tym więcej wydaje się na nie, ponieważ wymagalne są składki z odsetkami za zwłokę. 

Ubezpieczenie wypadkowe Eurokv.pl oznacza, że można otrzymać 25 000 € w razie trwałego 

uszczerbku na zdrowiu, czyli inwalidztwa, a 10 000 € płaci się za zgon ubezpieczonego osobom 

przez niego uposażonym. OC obowiązuje do 1 miliona € (opiekunki seniorów) lub 1,5 miliona € 

(pracownicy sektora budowlanego). 

 



 

  

Ubezpiecz się, a na pewno nie będziesz żałować 

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia leczenie – dzięki polisie dostępne są wizyty u internisty, 

alergologa, endokrynologa, kardiologa, okulisty i wielu innych specjalistów. Poza tym leczenie w 

razie wszelkich wypadków, transport do szpitala czy wizyty u dentysty i podstawowe leczenie 

zębów, gdy zaczynają one boleć. Dobra pomoc medyczna w niewysokich cenach to domena firmy 

Eurokv.pl. Polacy mogą korzystać z leczenia medycznego w Niemczech i w Polsce dzięki polisie 

długoterminowej. Plastikowa karta zdrowia jest sposobem na uzyskanie leczenia bez płacenia na 

miejscu, rozliczenia bierze na siebie ubezpieczyciel. Klienci są zainteresowani posiadaniem 

porządnego ubezpieczenia, które sprawdzi się przez określony czas – nawet pracownicy sezonowi 

muszą się ubezpieczyć, bo przecież wypadki czyhają i zdarzają się podczas zbierania jabłek czy 

pracy na taśmie produkcyjnej. Każda osoba zameldowana na terenie Niemiec bezwzględnie musi 

mieć ubezpieczenie zdrowotne na pewien czas.  

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma ceny naliczane indywidualnie, które uzależnione są od: 

• Wieku ubezpieczonego; 

• Jego stanu zdrowia; 

• Zawodu (osoby wykonujące ryzykowne profesje płacą wyższe składki ubezpieczeniowe). 

Eurokv.pl posiada taryfy Basic i Profi dla osób przebywających w Niemczech nie dłużej niż 

przez pięć lat i nie starszych niż 75 lat. W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego wystarczy 

skontaktować się z doradcą i wypełnić formularz szkody. Formalności dopełni firma, a nie osoba 

ubezpieczona.  

Nie czekaj, nie zwlekaj, ubezpiecz się już dzisiaj i spokojnie mieszkaj na terenie Niemiec. Na 

pewno będziesz zadowolony z pracy w tym kraju, a Twoja rodzina będzie miała doskonałe 

perspektywy zawodowe oraz zarobkowe.  

 



 

  
1. Ubezpieczenie ustawowe naliczane jest od zarobków. Osoby zarabiające więcej płacą 

wyższe składki. Do 5000 € taka polisa jest obowiązkowa. Osoby zarabiające powyżej 5000 

€ mogą zakupić ubezpieczenie prywatne. Takich ubezpieczeń na rynku jest wiele, warto 

jednak wybrać opcję niedrogą, ale o szerokiej gamie usług. 

 

2. Polisa zdrowotna pomaga każdemu człowiekowi potrzebującemu leczenia i profilaktyki. 

Dzisiaj każda osoba może kupić polisę i leczyć się od razu po jej zakupie, bez karencji. 

Gdy polisa skończy się, wówczas przedłuża się ją od razu i to online. Eurokv.pl ma bardzo 

korzystne zasady zakupu polis i oferuje rozwiązania dla każdego człowieka. 

 

 

3. Doskonałe polisy zdrowotne są typowe dla Niemiec. Leczenie jest doskonałe, a dzięki 

polisie niedrogie. Bez polisy płaci się za leczenie tysiące euro, popadając w długi. Zaległe 

składki za polisę płaci się od razu i to wraz z odsetkami. Jakość ubezpieczeń zdrowotnych 

jest wysoka, wiedzą o tym klienci. 

 

4. Polisę można kupić na krótko lub długo. Długoterminowe polisy są lepsze, ponieważ 

zapewniają leczenie w Niemczech i podczas urlopu w Polsce – do sześciu tygodni. Polisy 

krótkoterminowe działają jedynie w Niemczech. Klienci są zadowoleni z pomocy medycznej 

i czują się dzięki takiej polisie bezpiecznie. 

 

 

 



 

  
5. Niemcy są dobrym krajem do życia. Wysoka jakość polisy jest na pewno ważna. Eurokv.pl 

ma w ofercie polisy zdrowotne połączone z opcją wypadkową oraz OC. Jakość leczenia jest 

dobra, w końcu w Niemczech służba zdrowia jest doskonała, należy do najlepszych na 

świecie. Polacy nie powinni używać karty EKUZ czy polskiej polisy, lepiej zakupić 

ubezpieczenie niemieckie, które nie limituje kosztów leczenia.  

 

6. Niemcy potrzebują pracowników. Niż demograficzny jest coraz większy, a pracowników 

brakuje. Polacy są doceniani jako pracownicy. Opiekunki seniorów mogą liczyć na pomoc 

Eurokv.pl, a polisy są w cenie 30 € za miesiąc przy pobycie do 93 dni. Polisy 

długoterminowe dla opiekunek kosztują 55 € miesięcznie, ale płaci się składki miesięczne. 

Na pewno warto leczyć się w ramach polisy. 

 

 

7. Ubezpieczenia w Niemczech to konieczność, obowiązkowe są od 2009 roku. Dzisiaj polis 

jest wiele, a klient może sam wybrać najlepszą. Wyszukiwarki internetowe pozwalają dobrać 

najlepszą polisę. To doskonałe rozwiązanie dla każdego pracownika. Nie warto odkładać 

kupna polisy na później, bo zwłoka jest płatna. 

 

8. Niemieckie ubezpieczenia zdrowotne nie mają limitów, są niedrogie, zapewniają szeroką 

opiekę medyczną. Klienci firm ubezpieczeniowych mogą sobie pozwolić na opłacanie 

składek, ponieważ nie są one drogie. Ustawowe polisy zdrowotne są droższe, kosztują ok. 

350 €miesięcznie. Polisa zdrowotna prywatne kosztuje kilkadziesiąt euro i pozwala na 

leczenie od razu, bez oczekiwania, co jest typowe dla polis ustawowych. 

 

 

 



 

  
9. Lecz się w Niemczech szybko i tanio, korzystaj z plastikowej karty zdrowia. Klientom dobrze 

się leczy dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dostępna jest pomoc internisty, kardiologa, 

ortopedy i dziesiątek innych lekarzy. Refundowane są leki, bandaże i opatrunki. Klienci 

mogą liczyć na pomoc medyczną oraz solidne wsparcie. 

 

10. Jakość leczenia w Niemczech jest powszechnie znana. Do tego kraju jeżdżą tysiące osób, 

aby leczyć się doskonale i znaleźć wsparcie na wiele lat. Jakość leczenia jest cenna, a 

klientom przyda się polisa na długi czas. Można jednak kupić polisę na miesiąc, dwa czy 

cały rok. Przez rok można leczyć się dzięki polisie.  

 

 

 



 

  

Obowiązek rejestrowania podatku VAT w Niemczech, 

czyli co trzeba wiedzieć 

Podatek VAT nazywany jest terytorialnym podatkiem. Zasady opisują przepisy europejskich 

dyrektyw. Opisują one dokładnie, w którym kraju trzeba rozliczyć transakcję VAT. Przepisy ustawy 

o VAT w Niemczech są zbieżne z przepisami polskiej ustawy o podatku od towarów oraz usług. 

Polscy przedsiębiorcy kupując w Niemczech towary lub sprzedając do Niemiec towary wystawiają 

przeważnie faktury z zerową stawką VAT, sami otrzymują podobne dokumenty. Czasami jednak 

biznesmen nie może uniknąć płacenia podatku VAT w Niemczech i musi postarać się o niemiecki 

numer VAT.  Jeśli obowiązek rejestracji w Niemczech do VAT powstaje, gdy polska firma musi 

rozliczyć niemiecki podatek VAT to polska firma musi odprowadzić niemiecki VAT. Dzieje się tak, 

gdy firma nie może przerzucić tego obowiązku na odbiorcę usługi czy też kupującego towar w 

ramach procedury odwrotnego obciążenia. Firmy powinny pobrać zaświadczenie o rejestracji 

jako podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). Bardzo łatwo jest uzyskać 

zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa nie jest skomplikowana, ale wymaga 

dobrej znajomości języka niemieckiego. E-commerce w Niemczech także płaci podatek VAT. 

Amazon i eBay VAT w Niemczech są bardzo popularne w Niemczech. Księgowość sprzedaży 

na Amazon uwzględnia taki podatek. Rejestracja VAT sprzedaży na Amazon jest potrzebna. 

Rejestracja VAT – polska księgowość musi dokładnie rozeznać przepisy i wiedzieć kiedy 

podatek VAT trzeba płacić, a kiedy można ten obowiązek przerzucić na nabywcę usługi.  

 



 

  

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do Niemiec  

Sprzedaż wysy łko wa  z  Po l sk i  do  N iemie c  oznacza  s toso wan ie  W DT a  

n i e  sprzedaż wysy łko wą.  

Zgodn ie  z  zap i sa mi  a r t .  23  us t .  1  us ta wy o  VAT sprzedaż wysy łko wa z  

te ry to r i u m kra ju  jes t  us ługą  rea l i zowan ą na  te ry to r i u m państ wa 

cz łonko wsk iego  Un i i  Europe jsk i e j .  Jednak są  pe wne wy ją tk i  –  100  000 €  jes t  

pewnym l imi te m.  L i czy  s i ę  go  bez  kwo ty  podat ku  VAT,  czy l i  z  

uwzg lędn ien iem war tośc i  ne t to  to wa rów pr zesy łanych  do  Nie miec .  Po l sk i  

p rzeds ięb io rca  do  100  000 €  p łac i  p o l sk i  poda tek .  G dy p rzekro czy  l i mi t  to  

zobo wiązany je s t  do  re je s t ro wan ia  VAT w Nie mczech .  Jednak po l ska  f i r ma 

może z rezygno wać z  l i mi tu  i  od  razu  roz l i czać  p rzesy łk i  z  n i e mieck i m VAT.  

W ysta rczy  z łożyć  zg łoszen ie  na  fo r mu la rzu  VAT -21.  Na leży  jednak 

zas tano wić  s i ę ,  bo  z  tak i e j  opc j i  rezygnu je  s i ę  po  d wó ch l a tach  od  p i e r wsze j 

dos ta wy.  N ie  i s tn i e je  moż l iwo ść  rezygnac j i  po  mies iącu  czy  d wó ch z  ta k i ego  

rozwiązan ia .  

Sprzedawanie towarów w Niemczech  

Sprzedaż t o waró w w Nie mczech  będ z ie  t ransakc ją  k ra jo wą,  k tó rą  roz l i cza  

s i ę  z  n i e mi eck i m podatk i e m VAT.  W  tak i m przyp adku  sprze da wca ma 

obo wiązek  re jes t ro wan ia  f i r my do  VAT w Nie mczech .  Może to  być  w 

sy tuac j i ,  gdy  po l sk i e  p rzeds ięb io rs two  kupu je  to war  w Nie mczech ,  sprzeda je  

go w Nie mczech  o sob ie  t r zec ie j ,  a  t owar  zos ta je  w t ym kra ju .  Spr zed a wca 

musi  zap ła c i ć  VAT w Nie mczech .  Po dobn ie  będz ie ,  gdy  to war  zo s tan ie  

sprzedany podczas ta rgó w l ub  wys t awy w Nie mcze ch  p rzez  po l ską  f i r mę i  

to war  kup i  n i e miecka  f i r ma.  Po l sk i e  f i rmy częs to  i mpor tu ją  to war y  p rzez  por t  

w Ha mburgu ,  a  sprzeda ją  je  w Nie mc zech .  W ówczas tak i  to war  re jes t ru je  s i ę  

w Nie mczech  do  ce lów p łacen ia  pod atku  VAT.   

 

 



 

  

Usługi budowlane w Niemczech  

Usługi budowlane w Niemczech uznaje się za usługi związane z konkretną nieruchomością. 

Miejscem realizowania usługi jest miejsce lokalizacji danej nieruchomości. Takie są przepisy 

dyrektywy VAT 2006/112/WE (art. 47). Ta zasada jest uznawana we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Niemiecka ustawa o VAT ma także przepis art. 3a ust. 3 pkt 1 UStG. Ważna jest 

lokalizacja danej nieruchomości, a nie to dla kogo jest ona budowana czy gdzie jest siedziba firmy, 

która tę usługę realizuje. Nie ma znaczenia, czy obie strony mają numer VAT-UE, czy też nie.  

Jeśli polska firma buduje dom w Niemczech to miejscem realizowania takiej usługi są Niemcy. 

Zatem usługi budowlane opodatkowuje się w Niemczech. Polska firma może przerzucić VAT na 

niemieckiego podatnika VAT.  

Do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc?  

Serv ice va t .de  na pe wno chę tn i e  po może.  Sta wk i  je j  u s ług  są  n i ewysok i e :  

•  100 €  kosztuje  re jest rac j a  VAT ;  

•  100€  miesię cznie  p łac i  s ię  za  roz l i czanie  podatk u VAT .  

W ar to  za  tak  ma łe  p i en iądze  uzyska ć  po mo c.  Po lacy  n i e  za wsze  włada ją  

b ieg le  język i e m n ie mieck i m,  d l a tego  po moc  p ro fes jon a lne j  f i r my doradcze j  jes t  

pods ta wą.  Przep is y e uropejsk ie  –  dyrekt ywa VAT  to  są  p rzep i sy ,  k tó r e  

t r zeba  znać .  

 

  



 

  

Prowadzenie firmy w Berlinie, czyli jak działać 

gospodarczo w tym kraju? 

W Unii Europejskiej ludzie mogą zakładać firmy i sobie spokojnie radzić na niemieckim rynku. 

Polskie firmy doskonale sobie radzą z takimi działaniami. Niemieckie przepisy są dość zbliżone do 

polskich regulacji prawnych. Do rozpoczęcia działań gospodarczych należy zarejestrować firmę, 

dostać numer identyfikacji podatkowej, mieć własny rachunek w banku oraz prowadzić sprawy 

finansowe i płacić podatki. Przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w niemieckim Urzędzie ds. 

Działalności Gospodarczej. Nie mają obowiązku rejestrowania się w takim miejscu pewne grupy 

zawodowe, między innymi lekarze, adwokaci, artyści, doradcy podatkowi, właściciele gospodarstwa 

rolnego oraz części lasu. Takie zgłoszenie kosztuje, trzeba zapłacić 20 €, a decyzję można dostać 

po trzech dniach, nie wcześniej. Po rejestracji firmy dane są przesyłane do kilku urzędów oraz 

instytucji: 

Urzędu Skarbowego 

Urzędu Statystycznego 

Izby Rzemieślniczej 

Izby Przemysłowo-Handlowej.  

Informację o nowej firmie dostaje także są prowadzący wszelkie rejestry handlowe. Nieraz 

potrzebne są koncesje oraz zezwolenia. Konieczne jest także poświadczenie kwalifikacji 

uzyskanych w Polsce – na przykład dyplomu mistrzowskiego czy świadectwa kwalifikacyjnego 

niezbędnego w danym zawodzie. Rzemieślnik legitymuje się kartą rzemieślniczą. Ma obowiązek 

zapisania się do niemieckiej izby rzemieślniczej. Kogo dotykają takie przepisy? Hydraulików, 

stolarzy, malarzy, tapicerów, itp. Nieraz należy przystąpić do egzaminów w Niemczech, co wymaga 

bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego.  W handlu mogą być oczekiwane kwalifikacje do 

sprzedawania leków czy mleka. W gastronomii oraz hotelarstwie przyznawane są koncesje. 

Prowadzenie firmy ochroniarskiej odbywa się na podstawie zezwoleń z Izby Przemysłowo-

Handlowej. Świadectwo o byciu niekaranym koniecznie trzeba mieć. Przewóz ludzi autobusami i 

taksówkami wymaga koncesji. W Berlinie o takie pozwolenie aplikuje się do Krajowego Urzędu ds. 

Obywatelskich oraz Porządkowych. Zezwoleń bezwzględnie wymaga pośrednictwo w branżach 

nieruchomości, pośrednictwa inwestycyjnego, developerskie działania, pośrednictwo pożyczkowe, 

prowadzenie lombardu oraz transport drogowy.  

 



 

  
Nie zakładaj firmy sam, poproś o wsparcie 

W Niemczech można znaleźć bardzo wiele firm doradczych. Należy wybrać dobrą 

firmę, a taką jest Carebiuro.de, znane z solidności, rzetelności oraz kompetencji.    

Carebiuro.de pomaga firmom od wielu lat, rejestruje małą firmę za 50 €, a za 35 € 

miesięcznie prowadzi sprawy finansowe i podatkowe małej firmy.  

Nie wiesz, jak zacząć działanie gospodarcze? Masz problem z komunikowaniem się w 

języku niemieckim? Potrzebujesz solidnego wsparcia ekspertów? Carebiuro.de oferuje to 

wszystko w niewysokiej cenie.  

 



 

  

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. 

 

 

 

 


