GEWERBA BRAK
UBEZPIECZENIA

CENTRUM UBEZPIECZEŃ W NIEMCZECH – Eurokv
Ubezpieczenia to dobry biznes w każdym kraju, a w Niemczech szczególnie chętnie są nabywane.
Każdy człowiek mieszkający i zameldowany w Niemczech musi mieć doskonałą polisę zdrowotną
(obowiązkowo od 1 stycznia 2009 roku), aby bezpiecznie żyć i pracować w tym kraju. 80 000 osób
w Niemczech nie kupuje żadnej polisy ponosząc w ten sposób ogromne ryzyko, często nie mając
świadomości jak duże jest niebezpieczeństwo. Ubezpieczenia gewerbe oraz inne ubezpieczenia
w Niemczech dla Polaków posiada CENTRUM UBEZPIECZEŃ W NIEMCZECH – Eurokv. To
ubezpieczyciel solidny i znany na niemieckim rynku od lat. Polacy do Niemiec przyjeżdżają od lat.
Kiedyś często pracowali nielegalnie, na czarno, ale od 2004 roku, gdy Polska znalazła się w Unii
Europejskiej, mają możliwość legalnej pracy i chętnie z niej korzystają. Dlaczego? Ponieważ
Niemcy są blisko, można wracać do domu na weekendy, a zarobki są od dwóch do czterech razy
wyższe niż w Polsce. Łatwo i wygodnie pracuje się w Niemczech, znacznie lepiej niż w Polsce.
Można wyjechać do Niemiec na pół roku, rok, kilka lat albo całe życie. Można pracować tam
samodzielnie lub sprowadzić całą rodzinę. W Unii Europejskiej swoboda przemieszczania się po
krajach wspólnoty jest nieograniczona. Niemcy są blisko, dlatego Polacy chętnie podejmują pracę
w tym kraju. Mimo wyższych kosztów życia można i tak odłożyć pieniądze na emeryturę czy inne
potrzeby. Od 2011 roku jeszcze łatwiej jest pracować, bo niemiecki rynek stał się otwarty na
pracowników spoza Niemiec, szczególnie na Polaków. Polacy pracują na etacie lub zakładają
małe, jednoosobowe firmy znane jako gewerbe (samozatrudnienie), czasami także wybierają inne
formy działalności gospodarczej. Muszą działać zgodnie z przepisami niemieckiego prawa i
zakupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Mogą wybrać ustawową polisę lub ubezpieczenie
prywatne. Dzięki temu głowa ich nie będzie bolała ze stresu przed kosztami leczenia prywatnego.
Centrum Ubezpieczeń w Niemczech – Eurokv.pl to doskonały wybór dla każdego
zainteresowanego. Wybierze polisę, załatwi formalności, poinformuje i doradzi z pełnym
profesjonalizmem.

Zalet polis zdrowotnych jest kilka:
•

Chronią w sytuacji choroby;

•

Zapewniają szeroki wachlarz usług: wizyty u lekarzy wszelkich specjalizacji, badania,
rehabilitację, przewóz pacjenta do szpitala, leczenie szpitalne. Jakość usług jest wysoka, a
pacjenci mają najlepszą opiekę w ramach niedrogiej polisy;

•

Chronią przed karami za brak ubezpieczenia;

•

Zabezpieczają przed stresem i bezsennymi nocami.

Warto od razu po przyjeździe do Niemiec taką polisę kupić, bo ubezpieczenia za granicą to
podstawa codziennej egzystencji. Nie ma na co czekać, bo zwłoka kosztuje – zakup polisy z
odsetkami jest znacznie droższy. Ceny są kuszące: na przykład oferta dla opiekunki osób starszych
wynosi tylko 30 € za jeden miesiąc ubezpieczenia, 55 € płaci się za za dwa miesiące ubezpieczenia
oraz 95 € kwartalnie kosztuje takie ubezpieczenie. Student może zawrzeć polisę na czas od miesiąca
do jednego roku, a koszt dla niego to od 27 € Ubezpieczenia gewerbe są całkiem niedrogie.
Eurokv.pl od lat oferuje ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków. Faktem jest, że tylko Eurokv.pl
posiada tanie oferty ubezpieczeń niemieckich. Po kilkunastu minutach można dostać polisę na
adres e-mail. Po kilku dniach oryginalne dokumenty są przesyłane do domu pocztą tradycyjną.
Szybko, bez wysiłku i niedrogo współpracuje się z Eurokv.pl. Oto dlaczego trzeba wybrać
współpracę z tą firmą. Do CENTRUM UBEZPIECZEŃ W NIEMCZECH – Eurokv warto się
pofatygować.
1. Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków

Polaków w Niemczech jest coraz więcej. Ubezpieczenia gewerbe to podstawa, ale także
pracownicy kupują polisy prywatne. Rozważają, porównują, wybierają i stają się
posiadaczami niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego. Eurokv.de to lider niemieckiego
rynku w dziedzinie polis. Ma różne rozwiązania dla Polaków, niedrogie, ale dające
pierwszorzędną ochronę. Jakość polisy to podstawa, a klienci bacznie się takim polisom
przyglądają.
2. Dla kogo ubezpieczenie?
Eurokv.pl ma ubezpieczenie dla każdego. Polacy mają świadomość, wiedza, że bez polisy
nie ma codziennego funkcjonowania. Doskonała polisa to sprawa najwyższej wagi. Warto
taką polisę posiadać, a ubezpieczenie zdrowotne jest najważniejsze. Żadna angina, grypa,
żadne przeziębienie, zapalenie płuc, zawał czy zator nie są groźne, gdy Polak ma dobrą
polisę zdrowotną.
3. Ubezpiecz się natychmiast
Jedziesz do Niemiec? Zakładasz firmę? Pamiętasz o rejestracji, formalnościach
finansowych i podatkowych? Nie zapomnij o polisie zdrowotnej, jest ona obowiązkowa od
2009 roku. Polacy nieraz odkładają na później zakup polisy, a to zła decyzja. Brak polisy to
same kłopoty finansowe i z Urzędem ds. Imigracji. Polacy muszą liczyć się z takimi
formalnościami.

4. Ubezpieczenia dla Polaków
Eurokv.de oferuje ubezpieczenia obywatelom polskim, ma tanie ubezpieczenia
niemieckie. Przypomina, że tylko niemiecka polisa zdrowotna nie ma finansowych limitów
na leczenie. Obecnie dobrej klasy polisa to najlepsze zabezpieczenie – problemy
zdrowotne, wypadek, złamana ręka czy noga to sytuacje, w których polisy zdrowotne są na
pewno przydatne. Można zakupić polisę OC, wypadkową, emerytalną czy chorobową.
5. Dla każdego coś dobrego
Firma Eurokv.pl posiada szeroką gamę polis. Dla każdego znajdzie coś dobrego. Dlaczego
należy wybrać Eurokv.pl? Firma ma doświadczenie, jest godna uwagi, dba o klientów,
posiada wiele polis, a z Polakami rozmawia w ich ojczystym języku. Doradcy Eurokv.pl to
osoby rzetelne, kompetentne, chętne do świadczenia pomocy. Ich praca jest wysokiej klasy.
Dlatego firma Eurokv.pl a nie żadna inna.
6. Polisa i jej walory
Każda polisa ma jakieś walory. Zdrowotna chroni, OC zapewnia odszkodowanie w trudnej
sytuacji, wypadkowa pomaga leczyć się po wypadku, a emerytalna daje pieniądze na życie
w podeszłym wieku. Eurokv.pl ma wiele ciekawych rozwiązań, a doradcy firmy chętnie
przedstawią polisy i odpowiedzą na pytania osób zainteresowanych. Zrobią to rzetelnie,
solidnie i uczciwie.
7. Ubezpieczenie dla każdego
Eurokv.pl posiada ubezpieczenia dla każdego – ubezpieczą opiekunkę osób starszych,
właściciela małej firmy, firmy transportowe oraz budowlane. Pomogą każdemu szybko,
skutecznie, bez problemów. Jakość działania tej firmy znana jest od lat, a jej polisy cieszą
się wielkim zainteresowaniem klientów. Polacy powinni skierować swoje zapytania właśnie
do tej firmy.

8. Eurokv.pl jest dla Ciebie
Masz problem z polisą? Widzisz same drogie rozwiązania? Nie wiesz jak wybrać doskonałą
polisę? Nie martw się, firma Eurokv.pl ma panaceum na Twoje problemy. Zainteresuj się
polisą i kup dobre ubezpieczenie, bo poczujesz się bezpiecznie. Do opcji ubezpieczenia
zdrowotnego warto dodać wariant OC, który pomoże w każdej trudnej sytuacji nie
wynikającej z winy ubezpieczonego.
9. Ubezpiecz się solidnie
Ubezpieczenie zdrowotne 2018 to najlepsza oferta Eurokv.pl. Można do niej dodać OC,
to na pewno nie zawadzi. Ceny polis w tej firmie są niewysokie, zaczynają się już od 30 €
miesięcznie, a nie przekraczają 100 €. Dobra polisa to doskonała jakość, z której nie warto
rezygnować. Polisy mają znaczenie, są godne uwagi. Klienci spokojnie mogą z takich polis
korzystać. Niejedna osoba ucieszy się taką polisą, która da doskonałe usługi medyczne.
10. Polak musi mieć ubezpieczenie za granicą

Polacy dbają o polisy. Zdrowotna polisa to doskonałe rozwiązanie. Ubezpieczenie w
Niemczech dla Polaków to doskonałe rozwiązanie. Polisa zdrowotna i OC to doskonałe
oferty. Dzięki nim Polacy mogą korzystać z usług medycznych bez limitów. Polska polisa
lub EKUZ to ochrona cząstkowa. Ubezpieczenia gewerbe ma także firma Eurokv.pl.
Wszelkie sprawy formalne można załatwić online, bez problemów oraz zwłoki.

Amazon a VAT? Jak to jest?
Amazon to bardzo popularna firma – świadczy usługi wysyłkowe, magazynuje także cudze
towary, czyli produkty innych firm, i przekazuje je klientom. Polacy często korzystają z usług
Amazon. Rzadziej wybierają eBay.
Polscy przedsiębiorcy zadają sobie często pytanie czy muszą płacić VAT. A tymczasem
wystarczy poprosić o pomoc taką firmę jak servicevat.de w Niemczech, która powie jakie są
przepisy. Poza tym jest w stanie zarejestrować VAT danej firmy (za 100 €) oraz rozliczać VAT
(za 100 € miesięcznie). Jest to doskonałe rozwiązanie, ponieważ zdejmuje wszelkie problemy z
głowy przedsiębiorcy. Sprzedaż produktów online do konsumentów mieszkających w innych krajach
UE za pośrednictwem Amazon (FBA), oznacza konieczność rejestrowania danej firmy do podatku
VAT tam, gdzie są klienci danego przedsiębiorcy. Nie ma obowiązku otwierania firmy w tych
krajach, a to jest ogromna oszczędność czasu oraz kosztów.
Nie opracowano jednego numeru VAT w UE dla zbywających produkty przez FBA. Trzeba
zatem zarejestrować się jako podatnik VAT w każdym państwie UE, co jest nieco niewygodne, ale
konieczne. W 2015 roku stworzono jedną stawkę VAT na wyroby elektroniczne w UE. Inne branże
jednak nie zostały nim objęte.
Kiedy płaci się podatek VAT w innym państwie?
Firma jest zobowiązana do płacenia podatków w swoim państwie. Unia Europejska opisała
dokładnie kwoty graniczne VAT dla sprzedawców FBA pochodzących z innych krajów. Jeśli jednak
firma mieści się w progu to ma pełne prawo do stosowania krajowego VAT.
Jeśli nastąpi jednak przekroczenie progu w państwie UE to koniecznie jest podjęcie
rejestracji jako podatnik, który mieszka na stałe w kraju docelowym. Oznacza to możliwość
sprzedawania towarów w każdym państwie UE bez otwierania filii firmy. Trzeba uiszczać krajową
stawkę VAT. Wynika to z braku harmonizacji przepisów UE w dziedzinie podatków w całej Unii
Europejskiej. Gdyby przepisy ujednolicono to firmom żyłoby się znacznie łatwiej.

Dla usystematyzowania informacji
Każda firma nie ulokowana w UE zbywająca produkty w UE musi koniecznie mieć
rejestrację do VAT w państwie, w którym przechowuje swoje towary.
Wszystkie firmy w UE, które nie zmieszczą się w progach VAT muszą płacić podatek VAT w
danym kraju.
Każda firma w UE przekraczająca próg sprzedaży wysyłkowej w innym państwie UE,
koniecznie płaci podatek VAT.
Wszystkie firmy z państw nie należących do UE przechowując oraz sprzedając towary na
UE muszą płacić podatek VAT w kraju magazynowania towarów. Ta wytyczna jest całkiem
oczywista.
Dla przedsiębiorcy ważna jest wiedza
P o l s k i p r z e d s i ę b i o r c a p o wi n i e n p o z n a ć s o l i d n i e i c o d o p u n k t u p r z e p i s y
e u r o p e j s k i e – d y r e k t y w a V AT , p o w i n i e n z a p a mi ę t a ć r a z n a z a w s z e , ż e
i s t n i e je o b o w i ą z e k r e j e s t r a c j i d o V AT w N i e m c z e c h . N i e z b ę d n a je s t m u
wi e d z a j a k i e s ą zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w Niemczech, dobrze jest, gdy ma
zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG).
Koniecznie trzeba uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. Rejestracja podatkowa to obowiązek,
a w sytuacji jego niedopełnienia stosowane są kary finansowe. Branża e-commerce VAT w
Niemczech jest sposobem na biznes oraz niezłe zyski. Księgowość sprzedaży na Amazon jest
ważna, podobnie jak istotna jest rejestracja VAT sprzedaży na Amazon. Amazon i eBay w
Niemczech należą do działań celowych oraz popularnych. Rejestracja VAT – polska
księgowość nie kosztuje dużo, a doskonale pozwala usystematyzować wszelkie działania.
Księgowość należy wynająć, ponieważ samodzielne rozliczanie VAT nieraz prowadzi do błędów i
problemów. A za błędy odpowiada zawsze podatnik.

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.

Działalność gospodarcza może przebiegać w różnych formach takich, jak:
•

Przedstawicielstwo

•

Oddział firmy

•

Własna działalność gospodarcza

•

Spółki kapitałowe

•

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością j

•

Spółka Akcyjna

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 €

NOWOŚĆ: z dniem 10.07.2019 w EuGH (Europejskim sadzie) zapadł wyrok (Az. C649/17), 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

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.

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.

