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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 pracujących na etacie, czyli na podstawie 

umowy o pracę. 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! 

Czy polska polisa w Niemczech jest wystarczająca? 

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: firmy z sektora usług budowlanych, poza grupą ryzyka za jeden miesiąc posiadania 

ubezpieczenia są zobowiązani do zapłacenia 75 € miesięcznie (72  € przeznacza się na 

ubezpieczenie zdrowotne, OC wyliczone jest na 1,5 €, a ubezpieczenie wypadkowe opiewa na 

1,5 € ), a za trzy miesiące płacą 65 € miesięcznie. Podsumowując: gewerbe płaci od 30 do 95 € 

miesięcznie – ostateczny koszt polisy zawsze wyliczy doradca pod kątem danego klienta.  

 

 

 



 

  

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.de 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 zatem dbać o posiadanie dobrej polisy, by nie musieć 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. Bez polisy żyje się bardzo ryzykownie, mimo to ponad 

80 000 osób ryzykuje i nie ma żadnej polisy. 

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 od razu zadbać o polisę, nie warto czekać 

na karę finansową i problemy. Obecnie dobra polisa daje dostęp do lekarza, szpitala, 

badań i rehabilitacji. Dzięki temu nie trzeba rujnować się na drogie i prywatne leczenie.  

 

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 troskliwa 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.  

 



 

  

Zmiana przepisów VAT w Niemczech  
 

Rejestracja podatkowa VAT w Niemczech  stała się obowiązkowa, bez niej firmom grozi 
zablokowanie w takich serwisach, jak np. Amazon 

Zawsze najpierw trzeba sprawdzić czy towary są wysyłane do Niemiec z Polski, czy z 
magazynu z Niemiec – dopiero wtedy można określić zobowiązania podatkowe firm. 

Prawdopodobnie operatorzy rynków internetowych będą dążyli do wyłączenia 
odpowiedzialności za zobowiązania sprzedawców związane z podatkiem VAT. Dlatego też będą 
wymagać od sprzedawców z Polski nieodzownych informacji. Sprzedawcy, którzy nie podadzą tych 
informacji, będą blokowani przez operatorów na platformach internetowych w Niemczech. Głównym 
elementem nowej ustawy o VAT jest zaświadczenie o rejestracji podatkowej przedsiębiorcy w 
urzędzie skarbowym w Niemczech. Sytuacja będzie komplikowała funkcjonowanie polskich firm w 
Niemczech, ale to będzie można dokładnie zbadać po roku czy dwóch.  

Sprzedaż wysyłkowa z Polski jest możliwa do progu w 
wysokości 100.000 € 

Jeśli polski sprzedawca przekazuje produkty bezpośrednio z Polski do klienta w Niemczech, 
to wystawia on fakturę z polskim podatkiem VAT, do limitu podatku VAT wynoszącego rocznie 
100.000 €. Powyżej progu 100.000 €, sprzedawca ma obowiązek rejestracji w Niemczech do 
płacenia podatku VAT oraz do uiszczania podatku VAT w Niemczech. 

Podatek VAT w Niemczech wynosi 19 procent, jest niższy niż w Polsce, zatem dobrowolna 
rejestracja w Niemczech może być opłacalnym rozwiązaniem.  

Sprzedaż wysyłkowa z magazynu z Niemiec  to dobre 
rozwiązanie biznesowe 

Obowiązki podatku VAT są skomplikowane, gdy firma współpracuje z Amazon. Wybór polskiej 
czy niemieckiej ustawy VAT uzależniony jest od kraju, z którego towar polskiego przedsiębiorcy jest 
przekazywany przez operatora rynku internetowego do klienta w Niemczech. Jeśli towary polskiego 
sprzedawcy są przewożone na teren Niemiec oraz przekazywane z magazynu w Niemczech, Polski 
przedsiębiorca musi wystawić fakturę z niemieckim podatkiem VAT oraz przekazać podatek VAT do 
właściwego urzędu skarbowego w Niemczech. Przedsiębiorca ma obowiązek rejestrowania się w 
niemieckim urzędzie skarbowym.     

 

 

 



 

  

Od 2019 r. niemieccy operatorzy rynków internetowych 

odpowiadają za podatek VAT swoich klientów  

Aby uszczelnić system podatkowy VAT rząd niemiecki podjął w dniu 1 sierpnia 2018 r. 

decyzję o zmianie ustawy o podatku VAT. Nowa ustawa odnosi się do dostaw realizowanych na 

rynkach internetowych, które są inicjowane w Niemczech lub kończą się w tym kraju. 

Operatorzy rynku internetowego muszą zbierać dane zarejestrowanych u nich sprzedawców 

oraz przechowywać dane o sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej. Operatorzy muszą 

przekazać takie dane organom podatkowym w Niemczech na żądanie. Zgodnie z zapisami nowej 

ustawy VAT, operatorzy rynku internetowego są odpowiedzialni za niezapłacony podatek VAT 

przez sprzedawcόw zarejestrowanych na rynku internetowym oraz nie przestrzegających 

obowiązków podatku VAT. 

Ze względu na obowiązki oraz odpowiedzialność podatkową operatorów rynków 

internetowych można domniemywać, że operatorzy będą żądać odpowiednich rejestracji. 

Nowe przepisy 

Nowe przepisy są stosowane do wszystkich operatorów “rynków internetowych”, dzięki 

którym realizowane są transakcje online. 

Informacje muszą być rejestrowane w celu wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania 

sprzedawców z tytułu podatku VAT. Są to takie dane: 

1. Nazwa oraz adres sprzedawcy; 

2. Numer identyfikacji podatkowej;  

3. Daty rozpoczęcia i wygaśnięcia ważności zaświadczenia o rejestracji podatkowej 

sprzedawcy, 

4. Data i wysokość generowanych obrotów. 

5. Miejsce rozpoczęcia transportu lub wysyłki oraz miejsce przeznaczenia towaru, 

Na żądanie urzędu skarbowego operator ma obowiązek przesłania takich danych drogą 

elektroniczną niemieckim organom podatkowym. Nawet, jeśli użytkownik rynku internetowego nie 

jest firmą i rzadko sprzedaje produkty, operator będzie musiał zarejestrować nazwę użytkownika, 

odnotować jego adres i datę urodzenia oraz miejsce rozpoczęcia wysyłki, data i wysokość obrotów. 

 

 



 

  

Odpowiedzialność operatora wiąże się także z faktem przestrzegania obowiązków podatku 

VAT sprzedawcy. Jeśli sprzedawca dba o VAT, to niemiecki urząd skarbowy może powiadomić o 

tym operatora. Wtedy operator musi zapłacić podatek VAT od wszystkich sprzedaży, które nie 

zostały opodatkowane VAT przez sprzedawcę. Operator uniknie tego obowiązki tylko wtedy, gdy 

zablokuje sprzedawcę na rynku internetowym w terminie określonym przez urząd skarbowy. 

O czym zapomnieć nie wolno 

Sprzeda wcy muszą  dok ładn ie  pozna ć  p rzep is y e urop ejsk ie  –  

dyrekt ywa VAT  oraz  pa mię tać ,  że  jes t  obowiązek re jest rac j i  do  VAT  w 

Niemc zech.  Kon ieczn ie  na leży  pozn ać zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w 

Niemczech oraz postarać się o zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w Niemczech 

(Bescheinigung nach § 22f UStG). Płatnicy VAT powinni zawsze uzyskać zaświadczenie z § 22f 

UStG. Rejestracja podatkowa do VAT będzie koniecznością, a e-commerce VAT w Niemczech 

pozwoli na duże dochody. Księgowość sprzedaży na Amazon jest kluczowym zagadnieniem, a 

rejestracja VAT sprzedaży na Amazon daje przychody fiskusowi w Niemczech. Amazon i eBay 

w Niemczech tworzą potężne obroty. Servicevat.de  – polska księgowość powinna być 

prowadzona regularnie, przez księgową dokładnie znającą niemieckie przepisy.  

 

 

 

 



 

  

Jak założyć firmę w Berlinie? Jak działać w 

Niemczech? W jakiej formie to uczynić? 

W Unii Europejskiej ludzie mogą swobodnie przemieszczać się i osiedlać  

w wybranym kraju, tam podejmować pracę oraz zakładać działalność gospodarczą. Jest to 

podstawowa unijna swoboda. Polskie firmy doskonale sobie radzą z takimi działaniami. Niemieckie 

przepisy są podobne do regulacji prawnych w Polsce. Należy przeprowadzić rejestrację firmy, 

dostać numer identyfikacji podatkowej, stworzyć rachunek w banku oraz prowadzić księgowość i 

opłacać podatki. Przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji w Urzędzie ds. Działalności 

Gospodarczej. Nie muszą rejestrować się w takim urzędzie np. lekarze, adwokaci, artyści, doradcy 

podatkowi, osoby mające gospodarstwo rolne lub leśne. Takie zgłoszenie ma charakter płatny, 

uiszcza się 20 €, a decyzja jest wydawana po trzech dniach, nie wcześniej. Gdy dana firma 

zostanie zarejestrowana to dane zostają automatycznie przesłane do: 

• Urzędu Skarbowego 

• Urzędu Statystycznego 

• Izby Rzemieślniczej 

• Izby Przemysłowo-Handlowej.  

O sprawie dowiaduje się także sąd, który ma w swojej gestii rejestry handlowe. Działalność 

czasami wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji oraz zezwoleń. Nieodzowne jest uznanie 

kwalifikacji, które są weryfikowane na podstawie świadectw z Polski – na przykład dyplomu 

mistrzowskiego. Pozwolenie na pracę nazywane jest kartą rzemieślniczą. Poza tym rzemieślnik 

powinien zapisać się do niemieckiej izby rzemieślniczej. Kogo dotyczą takie obowiązki? 

Hydraulików, stolarzy, malarzy, tapicerów, spawaczy i wykonawców wielu innych zawodów. 

Czasami niezbędne jest zdanie egzaminów w Niemczech.  W handlu potrzebne bywają pewne 

kwalifikacje na przykład do sprzedawania leków czy mleka i produktów mlecznych. W gastronomii 

oraz hotelarstwie stosowane są koncesje. Ochrona wymaga zezwoleń z Izby Przemysłowo-

Handlowej. Świadectwo o byciu niekaranym także jest wymagane. Przewóz ludzi autobusami i 

taksówkami są także objęte koncesją. W Berlinie można takie pozwolenie dostać w Krajowym 

Urzędzie ds. Obywatelskich oraz Porządkowych. Zezwoleniami obłożone są pośrednictwo w 

branżach nieruchomości, pośrednictwa inwestycyjnego, działalność developerska, oferowanie 

pożyczek i zajmowanie się lombardami oraz transport drogowy.  

 



 

  
Kto pomoże założyć firmę? 

Doradców na niemieckim rynku jest wielu. Carebiuro.de pomaga klientom, dba o ich 

interesy, rejestruje małą firmę za 50 €, a za 35 € co miesiąc dba o sprawy takiej firmy, doradza jej i 

rozlicza podatki oraz wszelkie rachunki. 

 Na pewno dzięki Carebiuro.de gewerbe będzie o wiele łatwiej rozpocząć działanie 

gospodarcze na niemieckim rynku.  

 

 



 

  
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/
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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. 

 

 

 

 

 


