GEWERBE A
UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech tanio!
Eurokv.pl dba o klientów i oferuje im ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w
Niemczech - tanio! Są to różnorodne ubezpieczenia dla Niemców i Polaków, są to
ubezpieczenia gewerbe oraz ubezpieczenia zdrowotne dla Polaków. Obywatele polscy
podejmujący zatrudnienie w Niemczech mogą liczyć na niedrogie ubezpieczenie. To dla nich
najlepsze rozwiązanie. Ubezpieczenie zdrowotne w 2009 roku stało się w Niemczech
obowiązkowe. Oferowane są ustawowe i państwowe ubezpieczenia. Te ostatnie przeważnie mają
małe gewerbe. Eurokv.pl pomaga opiekunkom osób starszych, gewerbe transportowym oraz
budowlanym. Ubezpiecza cieśli, murarzy, montażystów rusztowań, czyli grupy, których nikt inny
ubezpieczać nie chce, obawiając się dużego ryzyka. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich
posiada Eurokv.pl i to od wielu lat. Eurokv.pl zapewnia ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe
w Niemczech - tanio!
Nie, polska polisa w Niemczech to zdecydowanie za mało. Znane są przypadki, gdy po
tygodniu leczenia w Niemczech kończy się limit finansów na polskiej polisie i trzeba dokupić
dodatkowe ubezpieczenie lub wracać do Polski. Niemiecka polisa nie ma żadnych limitów, dlatego
warto z niej korzystać.
Niemiecka polisa umożliwia korzystanie z takich usług, jak:
•

Wizyty u internisty oraz lekarzy specjalistów;

•

Leczenie szpitalne;

•

Przewóz pacjenta do szpitala oraz transport z placówki do placówki, gdy jest taka potrzeba;

•

Rehabilitacja – masaże, inhalacje i tym podobne usługi;

•

Wizyty u okulisty i okulary;

•

Przegląd zębów oraz przygotowanie protez zębowych;

•

W razie potrzeby transport zwłok i finansowanie kosztów pogrzebu do 25 000 €.

Zalety polisy zdrowotnej są oczywiste. Brak polisy oznacza konieczność płacenia za leczenie
prywatne, a to już mogą być potężne koszty. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich to oferty
firmy Eurokv.pl. AOK Niemcy to dobre ubezpieczenie, ale kosztuje ok. 350 € miesięcznie. To jest
dość drogie rozwiązanie dla wybranych, a nie dla każdego chętnego. Ubezpieczenie zdrowotne
na Gewerbe w Niemczech - tanio! to bardzo kusząca sprawa.

Niemiecka polisa nie jest droga
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - tanio! Takie usługi oferujemy
chętnie i pomagamy każdemu. Polisy dla Polaków są tanie. Przykładowe ceny wyglądają
następująco: opiekun osób starszych pracujący na terytorium Niemiec do 93 dni płaci 30 € za
jeden miesiąc ubezpieczenia, 55 € kosztuje dwumiesięczna polisa, a 95 € płaci się za trzy
miesiące ubezpieczenia. Powyżej 93 dni pobytu polisa ma koszt 59 € miesięcznie, przy umowie na
rok należy płacić 55 € miesięcznie. Pracownicy firm budowlanych, którzy nie są opisani w grupie
ryzyka za jeden miesiąc posiadania ubezpieczenia są zobowiązani do zapłacenia 75 € miesięcznie
(72 € ubezpieczenie zdrowotne, OC wyliczone jest na 1,5 €, a ubezpieczenie wypadkowe opiewa
na 1,5 € ), a za trzy miesiące płacą 65 € miesięcznie. Koszt OC to 18 € za trzy miesiące, a za
każdy kolejny miesiąc należy zapłacić tylko 7 € miesięcznie.

Dlaczego wybór Eurokv.pl jest oczywisty?
Eurokv.pl to firma troskliwa, solidna i doświadczona. Od lat istnieje na rynku ubezpieczeń i
ma bardzo dobre recenzje. Udziela pomocy online lub w biurach na terenie całych Niemiec.
Pomoc Eurokv.pl to ogromne wsparcie dla każdego Polaka – informacje udzielone są w języku
polskim, a pomoc udzielana jest regularnie każdemu. Doradcy firmy Eurokv.pl pomagają
każdemu solidnie i dbają o bezpieczeństwo pracowników oraz przedsiębiorców z Polski. Działanie
na rzecz klientów to ich obowiązek oraz misja tej doskonałej firmy. Tanie ubezpieczenia w
Niemczech są zapewniane przez Eurokv.pl od lat, a oferty tej firmy są znacznie tańsze od
produktów ubezpieczeniowych innych firm w tym kraju. Ubezpieczenie zdrowotne za granicą to
obowiązek, a nie dobrowolny wybór, dlatego warto kupić dobrą i niedrogą polisę. Ubezpieczenie
zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - tanio! można spokojnie kupić.

1. Polisa i jej pomoc
Ubezpieczenia to cenna sprawa. W Niemczech bez polisy nie da się żyć. Podstawowa i
najważniejsza jest polisa zdrowotna. Niejedna osoba ma zamiar podjąć pracę w Niemczech,
dlatego polisa będzie niezbędna. Dzięki polisie zdrowotnej można leczyć się w Niemczech.
Eurokv.pl to doskonała firma, która oferuje szeroki wachlarz polis. Jakość ubezpieczeń jest
wysoka, a klienci lubią czuć się bezpiecznie i spać spokojnie.

2. Eurokv.pl, czyli wsparcie klientów
Eurokv.pl to doskonałe wsparcie dla klientów. Dzięki takiej firmie można mieć polisy
zdrowotne, OC, wypadkowe, chorobowe, emerytalne. Polisy nie są drogie, a klienci mogą
podpisać umowę od miesiąca do nawet pięciu lat. Pracownicy stali oraz sezonowi muszą
mieć polisę, aby w razie choroby czy wypadku przy pracy nie ponosić bardzo wysokich
kosztów leczenia. Polisa daje pewność, że leczenie będzie zapewnione w jej ramach, bez
żadnego limitu i w dobrej jakości.
3. Polis nigdy dość
Osoby zatrudnione w Niemczech są ubezpieczane przez pracodawcę. Osoby prowadzące
małą firmę powinny wykupić polisę prywatną. Taka polisa daje doskonałe wsparcie
każdemu. Zdrowotna polisa od 2009 roku jest obowiązkową opcją. Eurokv.pl sprzedaje
polisy od lat, doradza, pomaga podpisać umowę lub ją rozwiązać. Warto wybrać współpracę
właśnie z taką solidną oraz rzetelną firmą. Dzisiaj Eurokv.pl jest firmą z doświadczeniem
oraz bardzo solidną.
4. Do Eurokv.pl idź po polisę
Firm ubezpieczeniowych w Niemczech jest wiele, oferują szeroką gamę produktów w
zróżnicowanych cenach. Eurokv.pl to firma solidna, rzetelna, godna uwagi. W Eurokv.pl
można nabyć polisę zdrowotną, OC, wypadkową, chorobową czy emerytalną. Opcji jest
wiele, a cena zależy od profesji, ryzyka, wieku oraz stanu zdrowia. Klienci chętnie wybierają
Eurokv.pl z uwagi na ceny oraz jakość obsługi klientów. AOK Niemcy to polisa za ok. 350
€ miesięcznie, dobra, ale kosztowna. Eurokv.pl ma znacznie tańsze rozwiązania.

5. Zdrowie musi być chronione
Zdrowie to ważna sprawa, najważniejsza nawet. Eurokv.pl oferuje doskonałe polisy
zdrowotne w cenie od 30 do 100 € miesięcznie. Do takiej polisy można dokupić opcję OC.
Co daje OC? Chroni przed wydatkami, gdy komuś uszkodzi się samochód czy cenny
przedmiot. Warto dbać o posiadanie dobrej polisy, by ponosić wydatków odszkodowań.
Zapraszamy do kontaktu z doradcami firmy Eurokv.pl.
6. Polisa daje dobrą opiekę
Ubezpieczenia wszelkiego rodzaju znane są od lat. Polacy nie mają zbyt wielu polis, ale w
Niemczech muszą dbać o siebie. Dlaczego? Ponieważ polisy zdrowotne są obowiązkowe, a
leczenie prywatne kosztuje. Najlepsza firma to Eurokv.pl – niedroga, solidna, oferująca
polisy online, wszelkie formalności można załatwić przez internet. Eurokv.pl warto poznać,
ponieważ jakość i cena to największe walory tej agencji ubezpieczeniowej.
7. Eurokv.pl pomoże i doradzi
Eurokv.pl od wielu lat pomaga ludziom. Ma dla nich doskonałe polisy, które sprawdzą się w
każdej sytuacji. Polisy są dobrej jakości, niedrogie, w ramach polisy zdrowotnej zapewnione
jest doskonałe leczenie bez limitów. Polska polisa zdrowotna, ubezpieczenie KRUS czy
EKUZ mają poważne limity. Na pewno warto zakupić dobrą polisę na dowolny czas, którą
można zawsze rozwiązać, gdy przestanie być potrzebna.
8. Dla Polaka tylko niemiecka polisa
Wyłącznie niemieckie polisy gwarantują pełne bezpieczeństwo w razie problemów
zdrowotnych. Nie mają one limitu na leczenie. Wiele osób poszukuje najlepszych polis, a
takie są dostępne w Eurokv.pl. Dzisiaj polisa zdrowotna ma znaczenie dla każdego
zameldowanego w Niemczech.
9. Niemieckie ubezpieczenia najlepsze w Europie
Niemieckie ubezpieczenia są w czołówce europejskich polis wszelkiego rodzaju. Zdrowotne
ubezpieczenia to najlepsze rozwiązanie dla każdego Polaka zamieszkałego w Niemczech.
Po przyjeździe do Niemiec należy zadbać o polisę, nie warto czekać na karę finansową i
problemy. Obecnie dobra polisa daje dostęp do lekarza, szpitala, badań i rehabilitacji.
10. Polis jest bardzo wiele
Polis jest bardzo wiele, a Polacy mogą porównać opcje ubezpieczeń online. Dzisiaj dobra
polisa jest na pewno dostępna w Eurokv.pl. Ta firma zapewnia opiekę osobom w różnym
wieku i różnych profesji. Ubezpiecza nawet cieśli, murarzy czy montażystów rusztowań,
czyli osoby, które w innych firmach na polisę liczyć nie mogą. Wszelkie formalności można
przeprowadzić wirtualnie, kontaktując się z firmą mailowo.

A jak to jest z firmami zagranicznymi?
Firmy zagraniczne dostarczające towary podlegające obowiązkowi ovatowania ich muszą
dokonać rejestracji dla celów VAT, niezależnie od obrotu, który musi być opodatkowany.
Zagraniczne firmy nie muszą rejestrować się do VAT w Polsce, gdy:
o

Dostarczają towary, dla których podatek VAT rozliczą klienci (zasada odwrotnego obciążenia)

o

Realizują usługi, dla których podatek VAT będzie rozliczony przez klienta (odwrotne obciążenie)
Jeżeli dana firma nie jest zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce, ale sprzedaje i przesyła

towary z innego kraju UE do klientów w Polsce, którzy nie płacą podatku, a robi to w formie
sprzedaży wysyłkowej, to po przekroczeniu progu 160 tysięcy złotych będą musieli zacząć płacić
VAT w Polsce

Kilka informacji o rejestrowaniu VAT
Jeśli przedsiębiorstwo musi zgłosić się do VAT to powinno uzyskać polski numer podatkowy.
Jeśli roczny obrót danej firmy nie przekracza 50000,00 PLN (11500 € ), wówczas VAT tej firmy nie
dotyczy. Procedurę można bezpośrednio po otrzymaniu świadectwa rejestracji ze strony Krajowego
Rejestru Sądowego dokonać. Wniosek powinien zawierać odpis aktu założycielskiego, świadectwo
rejestracji oraz standardowy formularz, który musi zostać wypełniony przez reprezentantów firmy.
Jeśli zagraniczna firma musi zarejestrować się do VAT w Polsce to servicevat.de chętnie
pomoże. Zarejestruje firmę za 100 € i regularnie, w cyklach miesięcznych, rozliczy ten
podatek za 100 € miesięcznie.
Procedura rejestracji trwa miesiąc lub nieco dłużej, co każdy przedsiębiorca musi brać pod
uwagę i nie wszczynać postępowania na ostatnią chwilę. Lepiej zawczasu podjąć odpowiednie
kroki.
Polska od 1993 roku stosuje podatek VAT, muszą go płacić firmy polskie oraz zagraniczne.
Polska ustawa o podatku VAT została zaktualizowana w 2004 roku i od tej pory obowiązuje w takiej
formie.
Zagraniczne firmy, które dostarczają towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem
VAT, mogą posiadać obowiązek rejestracji dla celów VAT jako handlujący niebędącym rezydentem i
muszą zachować zgodność z wymaganiami względem księgowości i rozliczeń. Polska
harmonizowała ustawę VAT z przepisami UE i przepisy w wielu przypadkach są spójne z unijnymi
regulacjami.

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 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.

Carebiuro.de ma takie oto koszty:
•

Rejestracja firmy gewerbe – 50 €

•

Prowadzenie dokumentacji gewerbe – 35 €

•

Reklama – gratis lub w wynegocjowanej cenie.

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 €

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.

