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Ubezpieczenie na życie w Niemczech to konieczność, 

a nie kaprys czy inna fanaberia 

Ubezpieczenia na życie w Niemczech są produktem bardzo popularnym. Niemcy mają 

wysoką świadomość dotyczącą bezpieczeństwa i zapewniają je sobie na wszelkie sposoby. 

Polacy w Niemczech także pamiętają o kupnie takich polis. Wiedzą, że ubezpieczenie zdrowotne 

w Niemczech jest obowiązkowe. Ubezpieczenie zdrowotne 2018 jest produktem tanim, dobrej 

jakości i potrzebnym klientom zatrudnionym i zameldowanym w Niemczech. Klienci monitorują 

także ubezpieczenie dobrowolne. Do polisy zdrowotnej dokupują OC, czyli ubezpieczenie, które 

pokryje koszty mimowolnych uszkodzeń cudzych przedmiotów, cudzego samochodu, cennego 

wazonu czy innej rzeczy. Odszkodowanie płaci ubezpieczyciel, a nie osoba, która do takiej szkody 

niechcący się przyczyniła.  Polaków w Niemczech jest coraz więcej, ponieważ postrzegają ten kraj 

jako szansę na ułożenie sobie życia w godny sposób oraz uzyskania dobrych zarobków. Niejedna 

osoba marzy o dobrej pracy, której w Polsce znaleźć nie może. W Niemczech jest to o wiele 

łatwiejsze. Aby jednak żyli w pełni bezpiecznie koniecznie muszą zadbać o polisę 

ubezpieczeniową na długie lata. Jakość w dobrej cenie jest znacząca. Klienci zawsze zwracają 

baczną uwagę na jakość oraz dobrą cenę danego produktu ubezpieczeniowego.  

Eurokv.pl pomaga Polakom i Niemcom 

Eurokv.pl pomaga każdemu – Polakom, Niemcom oraz innym nacjom. Polisy oferuje 

niedrogie, obsługę zapewnia doskonałą. Polacy mogą liczyć na wszelkie informacje w języku 

polskim. Jakość obsługi jest wyjątkowa. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich to produkty 

typowe dla tej firmy. Ubezpieczenia gewerbe to sztandarowy produkt dla każdego klienta. Jakość 

w dobrej cenie jest oferowana zawsze i każdemu. Eurokv.pl ma takie oto przykładowe stawki 

polis: opiekunka osób starszych pracująca na terenie Niemiec maksymalnie przez 93 dni uiszcza 

jedynie 30 € za jeden miesiąc ubezpieczenia, 55 € ma obowiązek zapłacić za dwa miesiące 

ubezpieczenia oraz 95 € za trzy miesiące posiadania polisy ubezpieczeniowej. Po upływie 93 dni 

pobytu ma do zapłacenia 59 € miesięcznie, przy umowie na rok opłata została wyliczona na 55 € 

miesięcznie. Pracownicy firm budowlanych nie ujęci w grupie ryzyka za jeden miesiąc płacą 75 € 

(72 € ubezpieczenie zdrowotne, OC wynosi 1,5 €, a opcja wypadkowa wyliczona została na kwotę 

1,5 €), a za trzy miesiące płacą 65 € miesięcznie. Pracownicy budowlani będący w grupie ryzyka 

płacą 95 € za polisę, a przy zakupie polisy za rok płacą 90 € miesięcznie za taką ochronę. Student 

musi zapłacić za polisę zaledwie od 27 € miesięcznie. Student może podpisać umowę z 

ubezpieczycielem na czas od miesiąca do jednego roku. Polisa OC jako opcja dodatkowa, 

fakultatywna, kosztuje 18 € za trzy miesiące, a za każdy kolejny miesiąc trzeba wyasygnować 

jedyne 7 €. 

 



 

  

Jakie są walory polis? 

Ubezpieczenia dają: 

• Bezpieczeństwo; 

• Dostęp do leczenia; 

• Ochronę prawną; 

• Pomoc w trudnych sprawach; 

• Porady doradców ubezpieczeniowych; 

• Dostęp do szerokiego wachlarza usług zdrowotnych.  

Dzięki firmom ubezpieczeniowym żyje się spokojnie, bezpiecznie, bez obaw. Dobra polisa to 

produkt, po który warto sięgać. Polacy w Niemczech mają obecnie dostęp do szerokiego spektrum 

polis w dobrej cenie, bo takie zapewnia im firma Eurokv.pl. To firma, która wykorzystuje własną 

wiedzę oraz doświadczenie dla dobra klientów. Jakość usług oraz ich doskonała cena to efekt 

doświadczenia oraz wiedzy. Kompetentni doradcy pomagają każdemu chętnie i bez najmniejszych 

przeszkód.  

 

 



 

  

Czy Amazon kojarzy się z VAT? 

Sprzedaż wysyłkowa podbiła rynki światowe. W krajach UE także jest bardzo popularna. 

Polscy przedsiębiorcy zadają sobie często pytanie czy muszą płacić VAT. Sprzedaż produktów 

internetowo do klientów na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem Amazon (FBA), to 

obowiązek rejestracji firmy do podatku VAT w krajach klientów.  

Nie istnieje jeden numer VAT w UE dla osób handlujących produktami przez FBA. Trzeba 

zawsze zaistnieć jako podatnik VAT w każdym państwie UE. W 2015 roku stworzono 

eksperymentalnie jednolitą stawkę VAT na wyroby elektroniczne w UE. Trudno jeszcze ocenić na 

ile się sprawdził.   

VAT płacić trzeba 

VAT rejestruje się zawsze po przekroczeniu progu sprzedaży wysyłkowej oraz składując 

produkty w zagranicznym magazynie firmy Amazon. Gdy wysyłane są towary do Niemiec oraz 

Hiszpanii z magazynów we Francji nalicza się od razu, bez zwłoki, francuski VAT o wysokości 20 

procent. Podatek VAT płaci się we Francji. Jeśli firma przekroczy w sprzedaży progi 100 000 € dla 

Niemiec oraz 35 000 € dla Hiszpanii należy zarejestrować się w tych państwach do VAT. W 

Niemczech VAT wynosi 19 procent, w Hiszpanii natomiast 21 procent. Profesjonalna księgowa 

sprawdzi VAT i wyliczy wszystko tak, aby firma nie miała najmniejszych nawet problemów. 

Servicevat.de  pomoże chętnie zarejestrować firmę do VAT w Niemczech za 100 € oraz 

rozliczy VAT za 100 €. Jest to cena konkurencyjna w stosunku do innych przedsiębiorstw.  

 

Kiedy płaci się podatek VAT w innym państwie? 

Firma musi solidnie płacić podatki w swoim państwie. Unia Europejska określiła wysokość 

kwot granicznych VAT dla sprzedawców FBA rodem z innych krajów. Jeśli jednak firma mieści się 

w progu to może stosować krajowy podatek VAT. 

Gdy zostanie przekroczony próg w państwie UE to trzeba dokonać rejestracji jako podatnik 

mieszkający na stałe w kraju docelowym. Towary można sprzedawać w krajach UE nie otwierając 

w nich własnego biura czy biur. Trzeba uiszczać krajową stawkę VAT. Przepisy dotyczące 

podatku VAT nie zostały ujednolicone na obszarze wspólnoty i stąd wynikają pewne komplikacje.  

 



 

  

O czym zapominać nigdy nie wolno 

Każda firma nie ulokowana w UE handlująca towarami w UE musi  zadbać o rejestrację do 

VAT w państwie, w którym przechowuje swoje towary. 

Wszystkie firmy w UE, które przekroczą progi VAT muszą płacić podatek VAT w danym 

kraju.  

Każda firma w UE przekraczająca określony prawem limit sprzedaży wysyłkowej w innym 

państwie UE, koniecznie płaci podatek VAT.  

Wszystkie firmy z państw nie unijnych przechowując oraz sprzedając towary na rynku UE 

muszą płacić podatek VAT w kraju magazynowania towarów. Jest to obciążenie, jednak 

konieczne i uregulowane przepisami. 

Przedsiębiorca musi zachować czujność 

Polsk i  p rzeds ięb io rca  powin i en  poznać so l i dn i e  i  co  do  punktu  p rzep is y 

europejsk ie  –  d yrekt ywa VAT .  Dla  n i ego  ważn y jes t  obowiązek re jest rac j i  

do VAT  w Niemczec h.  Zobo wiązany  jes t  mon i to ro wać zmiany w sprzedaży na 

Amazon i eBay w Niemczech, najlepiej, gdy ma zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w 

Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). Nieodzownie należy uzyskać zaświadczenie z 

§ 22f UStG. Rejestracja podatkowa jest obligatoryjna. Branża e-commerce VAT w Niemczech 

musi płacić. Księgowość sprzedaży na Amazon oraz rejestracja VAT sprzedaży na Amazon 

to ważna rzecz. Amazon i eBay w Niemczech są popularne wśród polskich przedsiębiorców. 

Rejestracja VAT – polska księgowość pomaga w rozliczaniu VAT, zna przepisy.  

 

 



 

  
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.  

 



 

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

za ubezpieczenie oraz prowadzenie dokumentacji firmy). Oczywiście usługi dodatkowe będą 

kosztowały, ale na pewno nie będzie to kwota 525 €, a jedynie ok. 200 €.. Jest to znaczna 

oszczędność. 

 Jaki stąd płynie wniosek? 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 € 
 

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. 

 

 

 


