
 

 

 



 

  

Niemieckie ubezpieczenia zdrowotne 

Niemieckie polisy są wysokiej jakości i mają dobre zakresy ubezpieczeń. Niemcy mają 

średnio po sześć polis na różne okazje. Polacy także powinni mieć ubezpieczenie zdrowotne, 

by nie płacić dużych kwot za leczenie medyczne. W Niemczech wprowadzono obowiązek 

ubezpieczenia zdrowotnego w 2009 roku. Od tego czasu bardzo rygorystycznie sprawdza się, 

czy ludzie mają polisy, czy też nie. Zasada jest jasna: mieszkasz na terenie Niemiec, masz 

zameldowanie, musisz mieć ubezpieczenie zdrowotne.  

W Niemczech istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych: 

• Ustawowe kasy chorych; 

• Prywatne kasy chorych. 

Pierwsze są droższe, ale ich zaletą jest to, że mogą objąć całą rodzinę. Na przykład ojciec 

rodziny płaci 350 € miesięcznie za AOK Niemcy, a za te pieniądze leczą się także żona i dwoje 

dzieci. Polisy prywatne nie oferują takiej możliwości, za nie płaci się osobno za każdą osobę. 

Zaletą ubezpieczeń prywatnych jest to, że dają one szybką pomoc medyczną, bez konieczności 

oczekiwania. 

Polisy prywatne ma wiele firm – wyszukiwarka internetowa pomoże znaleźć różne opcje. Do 

solidnych i niedrogich ubezpieczycieli należy Eurokv.de, która ma ubezpieczenia zdrowotne dla 

różnych grup zawodowych, w dobrych cenach: 

*30 € wynosi składka miesięczna dla opiekunek seniorów (do 93 dni), a powyżej 93 dni 

miesięcznie 65 €, a przy polisie rocznej 55 €; 

* gewerbe budowlana musi zapłacić 95 € za miesiąc, a przy polisie długoterminowej 90 €; 

* od 27 € płaci za ubezpieczenie student miesięcznie 

*Pracownicy sezonowi mogą ubezpieczyć się miesięcznie za 27,50 €, a przy opcji rocznej 

uiszczają 55 €; 

* 18 € kosztuje trzymiesięczna polisa OC, a 6 € pochłania każdy kolejny miesiąc ubezpieczenia 

tego rodzaju. 

 



 

  

Najlepsze są ubezpieczenia zdrowotne 

długoterminowe, na rok, ponieważ: 

• Zapewniają ubezpieczenie w Niemczech oraz podczas urlopu w Polsce (maksymalnie 

przez 6 tygodni); 

• Dają ciągłość ubezpieczenia;  

• Składka jest gwarantowana; 

• Podczas długotrwałej choroby czy pobytu w szpitalu ubezpieczenia są nieustannie 

odnawiane;  

• Klient dostaje plastikową kartę zdrowia oraz dostęp do aplikacji internetowej w języku 

polskim; 

• Doradcy Eurokv.pl udzielają porad w języku polskim, a wszelkie formalności można 

sfinalizować wirtualnie, czyli bardzo wygodnie dla klienta; 

• Polisę można rozwiązać wtedy, gdy jest to wygodne dla klienta.  

Oczywistym jest, że pracownik sezonowy zawrze raczej umowę na miesiąc czy dwa, ale 

wynika to ze specyfiki jego pobytu na terenie Niemiec i krótkiego czasu takiej obecności. Jemu 

wystarczy umowa krótkoterminowa ubezpieczenia zdrowotnego. 

Bez ubezpieczenia zdrowotnego klient musi: 

• Samodzielnie płacić za drogie leczenie prywatne; 

• Uiszcza składki wstecz, wraz z odsetkami; 

• Może mieć wizytę z Urzędu ds. Cudzoziemców i tłumaczyć się z braku polisy; 

• Opornych czeka wydalenie z terytorium Niemiec. 

 



 

  
Nikt nie powinien narażać się na takie przykrości. EKUZ czy polska polisa nie wystarczą, 

ponieważ nie pokrywają pełni kosztów leczenia, mają poważne ograniczenia kwotowe. Unia 

Europejska działa na bazie traktatu o Unii Europejskiej oraz traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Artykuł 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapisał bardzo ważną zasadę 

w UE - swobodę przepływu osób, usług i kapitału. Dzięki tej zasadzie każdy obywatel Unii 

Europejskiej może przemieszczać się w celach turystycznych lub zarobkowych. Każdy ma prawo 

do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która daje podstawową ochronę. O 

EKUZ więcej można poczytać w: 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1231/2010  z 

dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004  i rozporządzenie (WE) 

nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami 

jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz.U. L.344 z 29.12.2010, str. 1)  

DECYZJA NR S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia 

Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 

EKUZ może mieć turysta, który wybiera się na kilka dni do Niemiec, a nie pracownik. Nawet osoby 

pracujące sezonowo w Niemczech powinny zadbać o dobrą polisę. Przykład: Ania pracowała w 

Niemczech jako opiekunka osób starszych. Ma 28 lat, jest zdrowa, więc o ubezpieczeniu 

zdrowotnym wcale nie myślała. Niestety, potrącił ją samochód, leczyła się w szpitalu i musi 

zapłacić 20 000 €. Nie ma takiej kwoty, więc czeka ją kilka lat pracy w Niemczech i zarabianie na 

zwrot długu. Nie jest to dobre rozwiązanie, ale nie ma innego wyjścia. Ubezpieczenie zdrowotne 

już kupiła, bo wie, że bez polisy można mieć tylko problemy, a oszczędność jest żadna – 30 € 

miesięcznie to koszt jednego sweterka. Lepiej zapłacić za polisę i spokojnie żyć na terenie 

Niemiec. Niemieckie ubezpieczenia zdrowotne są nieodzowne do bezpiecznego oraz zgodnego 

z prawem funkcjonowania w Niemczech. Wybór polisy ubezpieczeniowej to jedna z 

najważniejszych decyzji po osiedleniu się w tym kraju.  

 

 



 

  
1. Polacy chcą pracować w Niemczech. Od 2004 roku podejmują legalne zatrudnienie. Od 

2011 roku mają pełną swobodę pracy w Niemczech. EKUZ to dobra osłona na początek. Na 

dłuższą metę na pewno nie jest to dobre rozwiązanie. Ubezpieczenie zdrowotne jest 

obligatoryjne, o czym nie wolno zapominać. 

2. Ubezpieczenie zdrowotne od 2009 roku musi mieć każdy człowiek mieszkający w 

Niemczech. Nie chcesz kupować polisy? Nie możesz tak postępować. Polisa to 

konieczność, a leczenie w jej ramach na pewno ma wartość i sprawdza się zawsze, w 

każdej sytuacji. 

3. Dla klientów polisy zdrowotne są najważniejsze. Wystarczy wydać małą kwotę miesięcznie, 

by móc liczyć na to wsparcie. Czy warto mieć taką polisę? Na pewno jest to najlepsza 

decyzja. Polska polisa nieraz wystarcza na część leczenia, a nie pokrywa całości 

medycznych procedur. 

4. Obecnie ubezpieczenie zdrowotne jest konieczne. Klienci nie mogą ryzykować zdrowiem i 

życiem. Powinni myśleć perspektywicznie i ubezpieczać się na wszelki wypadek od razu. 

Choroba nie wybiera, a każdy może zachorować i mieć problemy. Lepiej zabezpieczyć się 

niż wydać wiele tysięcy euro na leczenie. 

5. Ciągłość leczenia, plastikowa karta zdrowia, pomoc przez wiele lat, leczenie szpitalne – to 

zapewnia długoterminowa polisa zdrowotna kupiona w Eurokv.pl. Poza tym doradztwo 

oferowane jest w języku polskim, solidnie oraz bardzo rzetelnie. Doskonała jakość leczenia 

jest na pewno godna uwagi. 

6. Ustawowych kas chorych jest wiele – są kasy działające w landach lub na terenie całych 

Niemiec. Prywatnych agencji ubezpieczeniowych jest kilkadziesiąt. Każda ma ofertę dla 

klientów, ale ceny są zróżnicowane, niektóre są dość wysokie, inne są znacznie niższe. 

7. Ubezpieczenie jest konieczne. Bez niego leczenie może zrujnować. Polakom o 

ubezpieczeniu opowiada wiele firm. Eurokv.pl jest firmą z tradycjami, a ceny polis ma 

niewysokie. Na pewno warto skorzystać z jej pomocy, to cenne rozwiązanie dla każdego. 

8. Klienci mogą korzystać z polis szytych na miarę. Każda firma jest w stanie takie polisy 

zapewnić. Nie każda jednak ma odpowiednie ceny usług. Dzisiaj dla klientów Eurokv.pl ma 

to, co najlepsze i na pewno niedrogie. Na pewno dobra polisa jest koniecznością – Polacy 

przestają oszczędzać, bo wiedzą jak drogie jest leczenie medyczne w Niemczech. 

 



 

  
9. Ubezpieczenie zapewnia leczenie. Jest sposobem na uzyskanie pomocy w cenie polisy. 

Opiekunka seniorów może mieć grypę czy anginę, robotnik budowlany może spaść z drabiny 

czy rusztowania. I nieszczęście gotowe, a leczenie prywatne kosztować będzie krocie. 

Polisa zwalnia z troski o leczenie i wysokich wydatków. 

10.Polisy mogą być ustawowe lub prywatne, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Jest ich 

wiele, a klient ma możliwość wyboru najlepszej. Każdy człowiek musi mieć ubezpieczenie 

zdrowotne, które wspomoże leczenie. Długoterminowa polisa niemiecka nie ma żadnych 

ograniczeń kosztów i doskonale pomaga w leczeniu ambulatoryjnym lub szpitalnym. 

 

 

 



 

  

Co to jest VAT? 

VAT jest podatkiem terytorialnym. Kwestia opodatkowania sprzedaży lub usługi 

uzależniona jest od miejsca. Przepisy nie zawsze dokładnie wyjaśniają gdzie taki podatek ma być 

płacony. Obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech jest zatem kwestią nieraz dyskusyjną. 

Zmiany w sprzedaży na Amazon i e-bay w Niemczech zostały zawarte w przepisach. 

Rejestracja podatkowa to ważna czynność. E-commerce VAT w Niemczech jest bardzo ważną 

sprawą. Księgowość sprzedaży na Amazon prowadzi każda firma. Rejestracja VAT sprzedaży 

na Amazon to obowiązek, a można go zrealizować w ramach firmy, najczęściej w ramach 

księgowości. Można też zlecić takie prace firmie Carebiuro. Ta firma doradcza specjalizuje się w 

pomocy przedsiębiorcom w ich codziennym prowadzeniu firmy. Rejestruje i rozlicza także VAT. 

Amazon i eBay w Niemczech są bardzo popularne. Firmy wystawiają towar na eBay, a osoby 

prywatne i inne firmy chętnie takie rzeczy sprzedają. Rejestracja VAT – Polska Księgowość to 

sprawa oczywista, firmy często samodzielnie radzą sobie z takim podatkiem. Muszą jedynie 

uzyskać zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f 

UStG). Wiadomo, że wymaga to pewnych formalności, ale można też uzyskać zaświadczenie z 

§ 22f UStG dzięki pomocy servicevat.de. Ta firma pobierze niewysoką opłatę, ale rozliczy VAT 

bez błędów i problemów z takich omyłek wynikających.  

Servicevat.de pobiera 100 € za rejestrowanie VAT oraz 100 € miesięcznie 

za rozliczanie VAT.  

 

 

 



 

  

Kto musi, a kto nie musi płacić podatku VAT w 

Niemczech?  

Firmy, które mają siedzibę w innym kraju, na przykład w Polsce albo pracują dla niemieckich firm 

czy osób prywatnych, nie są zobligowane do płacenia VAT. Świadczenie takich usług to 

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Usługi są rozliczane jako tzw. odwrotne obciążenie. 

Wówczas niemiecki podmiot, czyli osoba lub firma nabywająca towar lub usługę, musi rozliczyć 

VAT w Niemczech, jeśli tego zaniecha to zapłaci karę. O stosowaniu tej procedury informowany 

jest klient na fakturze VAT, czyli taka informacja musi obowiązkowo zostać ujęta w tym 

dokumencie płatniczym.  

 

VAT w Niemczech rejestrować muszą: 

• Firmy świadczące usługi transportu osób na terenie Niemiec – jeśli jedzie np. z Polski do 

innego kraju przez Niemcy to musi uiścić VAT wynikający z przejazdu przez terytorium 

Niemiec; 

• Firmy zarabiające na obrocie nieruchomościami oraz zajmujące się budownictwem;  

• Przedsiębiorcy sprzedający towary wysyłkowo w Niemczech, gdy ich usługi są warte więcej 

niż 100 tysięcy € albo handlujące bez limitu. Jeśli polska firma sprzedaje towary 

obywatelom Niemiec lub niemieckim firmom to VAT płacić musi. 

• Biznesmeni zajmujący się importem towarów; 

• Firmy dostarczające towary z terenu Niemiec; 

 

Jeśli polskie firmy realizują wyżej opisane usługi to muszą polegać na niemieckich przepisach 

oraz niemieckiej ustawie o podatku VAT. Zobowiązane są także składać deklaracje miesięczne lub 

kwartalne. Podatek VAT w Niemczech rozlicza się w cyklach rocznych. Niezbędna jest rejestracja 

podatkowa. Deklarację roczną VAT składa się do 31 maja każdego roku. W pierwszym roku 

jednak należy składać deklaracje miesięczne, a na koniec przedłożyć deklarację roczną.  

 



 

  
Firma w Niemczech jest obsługiwana od A do Z 

Naszą misją jest zakładanie polskich firm w Niemczech. Wspieramy małe i średnie firmy, 

które podejmują wyzwanie istnienia na niemieckim rynku. 

Dbamy starannie i solidnie o wszelkie działania takie, jak: 

• uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / Gewerbeanmeldung / Gewerbe 

• zakładamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

• znajdujemy oraz wynajmujemy lokal na działania gospodarcze  

• dokonujemy rejestracji firm w Urzędzie Skarbowym / Finanzamt 

• organizujemy wpis firmy do Izby Rzemieślniczej – IHK / HWK 

• dbamy o wszelkie kwestie związane z BG-BAU 

• realizujemy bardzo solidnie pełną obsługę biurową małej firmy 

• mamy w działaniach pełną księgowość oraz sprawy kadrowe 

• troszczymy się o coroczne rozliczenia kadrowe 

• ubezpieczamy bardzo solidnie firmy 

• mamy porady prawne z dziedzinie gospodarki 

• przygotowujemy tłumaczenia pisemne oraz ustne 

• zabiegamy o zwolnienie z podatku budowlanego (15 %) / Bauabzugsteuer 

• zapewniamy zasiłki w Niemczech dla pracowników firmy – są to zasiłek na dziecko i zasiłek 

rodzicielski (Kindergeld/Elterngeld) 

 



 

  

Jak działamy? 

Działamy zawsze kompleksowo. Carebiuro.de wspiera każdą małą firmę. Ma na 

podorędziu wiele działań nieodzownych dla takiej firmy. Znamy przepisy niemieckiego prawa i 

niemieckie realia biznesowe i to bardzo gruntownie. Za 50 € rejestrujemy firmy, a za 35 € 

miesięcznie prowadzimy wszelkie sprawy gewerbe. Nie odkładamy działań na później, 

troszczymy się o klientów, mamy bardzo wiele do zapewnienia. Niemiecki rynek nie ma tajemnic 

przed nami. Z nami każdy czuje się bezpiecznie i komfortowo. Zapraszamy 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. 

 


