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Ubezpieczenie na życie w Niemczech to konieczność 

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 i uszczupliła tym samym stan posiadania danego człowieka. Polaków w 

Niemczech jest coraz więcej, ponieważ postrzegają ten kraj jako szansę na ułożenie sobie życia w 

godny sposób oraz uzyskania dobrych zarobków.  

Eurokv.pl dba o ubezpieczenie Polaków 

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 ważny produkt Eurokv.pl dla małej firmy.   

Jakie są walory polis? 

Ubezpieczenia dają: 

• Bezpieczeństwo; 

• Dostęp do szerokiego wachlarza usług zdrowotnych; 

• Brak kar finansowych za brak polisy zdrowotnej. 

Eurokv.pl ubezpiecza opiekunki osób starszych, małe firmy transportowe i budowane. Ceny 

polis nie należą do wysokich, a ochrona jest pełna. Co to znaczy? Polisy zdrowotne nie mają 

limitów na leczenie, lecz zapewniają pełne leczenie. To je odróżnia od polskich polis, które stosują 

poważne limity na leczenie i nie dają komfortu pełnej ochrony zdrowia.  

Ubezpieczenie można kupić na krótko lub długo. Polisa na miesiąc chroni osobę ubezpieczoną 

na terenie Niemiec. Polisa na rok zapewnia leczenie w Niemczech oraz podczas urlopu w Polsce, 

co jest bardzo komfortowe dla klienta. 

 



 

  
Dlaczego warto mieć polisę długoterminową? 

Korzyści jest kilka: 

• składka jest stała; 

• polisa obowiązuje w Niemczech i podczas pobytu w Polsce (do 6 tygodni); 

• gdy ubezpieczony ulegnie wypadkowi to będzie miał dalsze leczenie.  

• klient otrzymuje dokument, który pozwala mu na bezgotówkowe rozliczenie; 

• polisa ma formę plastikowej karty, która nie niszczy się tak szybko, jak papier; 

• zapewnione są przedłużenie umowy, karta lekarska oraz aplikacja gratis. 

 

Przykładowe zakresy oraz ceny polis firmy Eurokv.pl są następujące: 

AG5, czyli ubezpieczenie dla budowlanki z ryzykiem obejmuje: 

• Leczenie ambulatoryjne; 

• Leczenie szpitalne (zakwaterowanie w pokoju wieloosobowym); 

• Leczenie stomatologiczne w napadach bólu; 

• Odpowiedzialność za zdolność do przewozu (maksymalnie do miesiąca); 

• Transport ciała do Polski lub pokrycie kosztów pochówku w kwocie do 10 000 €; 

• Udział własny klienta obejmuje 50 € za tzw. przypadek ubezpieczeniowy. 

Miesięczna składka wynosi 95  lub 90 € (w przypadku płatności za rok).  

 

Student w Niemczech ma możliwość zakupu polisy od 27€. Jest to taryfa Student S22. Osoba 

studiująca może zawrzeć umowę ubezpieczenia na czas od miesiąca do roku.  

 

 



 

  
1. Ubezpieczenia nie tylko dla Niemców 

Eurokv.pl posiada ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków. Nie jest to 

jedna polisa, lecz szeroka gama polis zaspokajających różnorodne potrzeby. 

Dostępne są polisy zdrowotne, które sprawdzają się doskonale – pomagają 

leczyć się i nie mają żadnych limitów. Rekomendowane są takie polisy, a nie 

EKUZ czy polskie polisy, które mają limitowane kwoty na leczenie. Lepiej 

wybrać polisę zdrowotną od razu niż narażać się na płacenie wstecz za polisę. 

2. Ubezpieczenia gewerbe 

Eurokv.pl posiada polisy dla małych firm działających na ternie Niemiec. 

Gewerbe musi mieć polisę zdrowotną. Takie polisy są dostępne w niewysokich 

cenach – opiekunka seniorów płaci 30 € miesięcznie, a mała gewerbe 

budowlana od 75 (bez ryzyka)) do 95 € (z ryzykiem) miesięcznie.. Eurokv.pl 

ma konkurencyjne ceny polis. Znacznie niższe od polis konkurencyjnych firm. 

3. Co daje polisa OC? 

OC, czyli odpowiedzialność cywilna ma znaczenie. Polisa OC jest coraz 

popularniejszym produktem ubezpieczeniowym. Pomaga w sytuacji, gdy np. 

niechcący zbije się szybę czy uszkodzi cudzy cenny przedmiot. Wówczas 

ubezpieczyciel bada czy odszkodowanie jest należne i jeśli tak, to płaci 

odszkodowanie danej osobie. OC to dobra opcja, warto ją mieć. Szkoda może 

przytrafić się każdemu. 

4. Tanie oferty ubezpieczeń niemieckich 

Kto ma niedrogie ubezpieczenia w Niemczech? Na pewno firma Eurokv.pl. 

Obecnie warto zadbać o zakup polisy zdrowotnej. Jest ona obowiązkowa. 

Kosztuje, ale lepiej zapłacić kilkadziesiąt euro od razu niż po latach płacić 

ubezpieczenia wstecz. Polisę można zerwać w dowolnej chwili, chroni podczas 

pobytu w Niemczech oraz podczas wakacji w Polsce. Jest to efektywne 

rozwiązanie dla osób zameldowanych na terenie Niemiec.  

5. Ubezpieczać się czy nie ubezpieczać? 

Ubezpieczenie zdrowotne 2018 jest konieczne podczas pobytu w Niemczech. 

Wiele osób poszukuje ciekawych ofert, a Eurokv.pl ma takie polisy. Są one 

niedrogie oraz zapewniają pełne spektrum leczenia. Są bez limitów, czyli leczyć 

można się bez najmniejszego stresu. Polisa zdrowotna niemiecka to najlepsza 

ochrona dla każdego Polaka mieszkającego i pracującego w tym państwie.  

 

 



 

  
6. Polak bezpieczny za granicą 

Niemcy to popularny kraj wśród Polaków – jest ulokowany blisko i zamożny, 

pensje są w nim o wiele wyższe niż w Polsce. Warto w nim mieszkać i 

pracować. Jest blisko, oferuje dobrą pracę i dobre pensje. Można w nim 

pracować na etacie lub założyć gewerbe. Polak za granicą powinien mieć 

ubezpieczenie zdrowotne. I nie powinien polegać na polskich polisach czy 

EKUZ, lecz kupić porządną niemiecką polisę. Ona zaoferuje pełną ochronę i 

zadba o ubezpieczonego najlepiej, jak to możliwe. 

7. Ubezpieczenie zdrowotne cena, czyli kup polisę tanio 

Ubezpieczenie zdrowotne cena nie musi być wysokie. Porównywarka ofert 

w internecie jest dostępna. Klienci mogą kupić polisę w dobrej cenie. Tanie 

oferty ubezpieczeń niemieckich posiada tylko Eurokv.pl. Są to polisy dla 

pracowników, gewerbe i studentów. Można je dobrać na miarę, dla danej 

osoby. Doradcy Eurokv.pl chętnie będą pomagać każdemu. 

8. Dla Polaków i nie tylko 

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą jest pomocne. Dzięki niemu można 

doskonale się leczyć. Eurokv.pl pomaga osobom fizycznym oraz firmom. 

Działa online, co oznacza, że nie trzeba wychodzić z domu, aby nabyć 

polisę. Wszelkie formalności można przeprowadzić online. Dzisiaj klienci 

mają wybór polis, ale Eurokv.pl ma w ofercie tanie i dobrej klasy polisy. 

9. Jak znaleźć tanie ubezpieczenie w Niemczech? 

Niedrogie polisy są dostępne. Eurokv.pl ma w ofercie takie polisy. 

Zapewniamy ubezpieczenie zdrowotne niemieckie, dające całkowite 

zabezpieczenie. Można dzięki niemu leczyć grypę, zapalenie płuc, problemy 

dermatologiczne, przeprowadzić badania profilaktyczne oraz kontrolne. Taka 

polisa jest najlepsza, nie ma limitów na badania w odróżnieniu od polskiej 

polisy czy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.  

10.  Niedrogo, a dobrze 

Niedrogie polisy wszelkiego rodzaju posiada Eurokv.pl. Nie trzeba nabywać 

AOK Niemcy, które kosztuje ok. 350 € miesięcznie. My ubezpieczamy 

studenta od 27 €, a opiekunkę osób starszych za 30 € miesięcznie, czyli 

1€ dziennie. Ceny naszych polis nie przekraczają 100 €. Inne firmy są od 

nas droższe. Zapraszamy do kontaktu, dbamy o klientów oraz ich pełne 

bezpieczeństwo. Nasi doradcy są do dyspozycji klientów online.  

 



 

  

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. Servicevat.de  – polska księgowość 

musi dokładnie rozeznać przepisy i wiedzieć kiedy podatek VAT trzeba płacić, a kiedy można ten 

obowiązek przerzucić na nabywcę usługi.  

 



 

  
Do kogo zwrócić  s ię  z  prośbą o  p om oc?  

service vat .de  na pe wno ch ę tn i e  pomoże.  Sta wk i  je j  u s ług  są  n i ewysok i e :  

•  100€  kosztuje  re jest rac ja  VAT ;  

•  100 €  mies ięcznie  p łac i  s ię  za  roz l iczanie  podatku 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  

je s t  pods t a wą.  Przep is y e uropejsk i e  –  dyrekt ywa VAT  to  są  p rzep i sy ,  k tó re  

t r zeba  znać .  Obowiązek re jest rac j i  do  VAT  w Niemc zech na leży  zbad ać.  

Zmiany w sprzedaży na  Amazo n o raz  eBa y w Nie mcz ec h moni to ru ją  

po l sk i e  f i rmy świadczące  spr zedaż w i n te rnec ie .  Je ś l i  sp rzedawcy z  Po l sk i  

n i e  podadzą  i n fo r mac j i  o  tym,  czy  o dprowa dza ją  po datek  VAT to  zos tan ą  

zab lokowa n i  p rzez  opera to ró w p la t f o r m i n te rne to wych ,  k tó r zy  n i e  będą 

chc ie l i  p łac i ć  kar  f i nansowy ch  za  zo bowiązan ia  po l sk i ch  f i r m.  Od 1  s tyczn ia  

2019 roku  wesz ły  w życ i e  res t rykcy j ne  p rzep i sy  i  f i rmy ma ją  do  tego  p ra wo .  

 

 

  

 



 

  

Gewerbe to najlepsza forma aktywności dla małych 

polskich firm 

 

Gewerba jest łatwą działalnością dla osób z Polski. Nie można jednak prowadzić jej za 

darmo. Należy ponieść pewne koszty, które są konieczne.  Mimo wszystko własna działalność ma 

więcej dobrych stron niż praca na etacie.  

Opiekunka osób starszych powinna mieć budżet na działania 

Opiekunka osób starszych mająca gewerbę powinna pamiętać o takich wydatkach, jak: 

• Nabycie ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowe na terenie Niemiec, najlepiej 

niemieckie) 

• Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne 

• Reklamacje usług (nie wszystkim opieka musi się podobać) 

• Dojazd do domów osób starszych (paliwo, bilety kolejowe) 

• Koszty realizowania działań gewerbe (księgowość, rozliczenia podatkowe, itp.). 

 



 

  
Opiekunka powinna wziąć pod uwagę jeszcze inne koszty: 

• Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne – za 85 €, które umożliwia zabezpieczenie na stare 

lata, 

• Prowadzenie dokumentacji gewerbe może wiązać się z kosztami od ok. 50 do 120 € 

miesięcznie. Carebiuro.de jest o wiele tańsze– za 50 € zarejestruje firmę, a za 35 € zajmie 

się jej sprawami. 

• Reklama to wizytówki, strona internetowa, ulotki – są dość drogie i mogą kosztować około 

100 €. 

• Transport do Niemiec i z powrotem, kosztować będzie około 100 € jednorazowo.   

 

Pomoc firmy doradczej kosztować może około 525 €. Taka suma jest wysoka, a opiekunka kroci 

nie zarabia. Dlatego dobrze jest pomyśleć o tańszych firmach doradczych, czyli Carebiuro.de  

Mają one takie oto koszty: 

• Polisa zdrowotna – 30 €składki miesięcznie (1 € dziennie) 

• Prowadzenie dokumentacji gewerbe – 35 € 

• Reklama – można znaleźć tańsze oferty lub postarać się o spore rabaty. 

 

 

 

 

 



 

  
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. 

 

 

 

 

 


