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AKTUALIZACJA:
LIPIEC 2021

NIEMCY

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO
Administracja podatkowa w Niemczech leży w kompetencji władz federalnych, poszczególnych landów oraz gmin.
Niemieckie prawo określa około 50 różnych podatków. Uprawnieni do obsługi w zakresie podatkowym są prawnicy, doradcy podatkowi, księgowi,
audytorzy i firmy ich zrzeszające.

WSKAŹNIK
DOING BUSINESS 2020

NIEMCY

POLSKA

218

334

CZAS
poświęcony na rozliczenie i płatności podatków
(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Polska posiada z Niemcami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.2005.
Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Każda z zawartych przez Polskę umów może różnić się co do rodzaju dochodów, które obejmuje swoją regulacją.
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LIPIEC 2021

NIEMCY

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN
RODZAJ

OBOWIĄZKI

PODATKU

PODATNIKA

VAT

• Podatek od wartości dodanej, prawnie znany jako podatek
od sprzedaży, jest w Niemczech podatkiem wspólnotowym. Dochód
z niego trafia zarówno do budżetu federalnego (ponad połowa
wpływów), budżetu landów oraz do gmin.
• W Niemczech VAT jest najważniejszym źródłem dochodów
dla budżetów publicznych.
• Firmy, które wygenerowały mniej niż 22.000 EUR rocznej sprzedaży
w ostatnim roku kalendarzowym, mają prawo skorzystania
z
przepisów
dotyczących
małych
przedsiębiorstw
i tym samym być zwolnione z podatku VAT (sekcja 19 UStG).

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

•
•

19% - stawka podstawowa*
7% - stawka obniżona**. Stawka ta obowiązuje m.in.
dla produktów rolnych oraz leśnych; karm; potraw na wynos;
biletów transportowych; kultury i rozrywki; usługi hotelowe;
żywności (jajka, mięso etc.); książek; gazet; wybranych napojów
np. mleko; usług pakowania czy wysyłki towarów). Istotne jest
sprawdzenie poszczególnych produktów/usług i odpowiadającej
stawki: podróże komunikacją w promieniu 50 km opodatkowane
są stawką 7 proc., powyżej 50 km obowiązuje standardowa
stawka. Podobnie mleko krowie opodatkowane jest stawką
7 proc., podczas, gdy mleko roślinne 19 proc. Napoje (kawa,
woda, herbata) jako podstawowe również podlegają obniżonej
stawce, tak samo jak owoce i warzywa, natomiast od
wyprodukowanych z nich soków naliczana jest standardowa
stawka.

* (w okresie od 1 lipca do końca grudnia 2020 r. ze względu na walkę ze
skutkami pandemii i chęć zwiększenia konsumpcji stawka została obniżona
do 16%)
** (w okresie od 1 lipca do końca grudnia 2020 r. ze względu na walkę ze
skutkami pandemii i chęć zwiększenia konsumpcji stawka została obniżona
do 5%)

VAT
(w j. niemieckim)
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AKCYZA

• Podatki od produktów energetycznych i energii elektrycznej, alkoholu
i napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych są zgodne
z prawem europejskim.
• Niektóre produkty (np. wina czy brandy) zwolnione są z podatku, jeśli
służą określonym celom (np.: produkcja środków leczniczych).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Podstawę CIT stanowi dochód od osób prawnych z ostatniego roku.
• Podatek płacony jest przez spółki kapitałowe, które podlegają
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu lub gdy zarząd
zagranicznej spółki ma swoją siedzibę w Niemczech.
• Gewerbesteuer - podatek gminny od prowadzenia działalności
gospodarczej. Kwotą zwolnioną z podatku jest 24.500 EUR. Kwota
podatku naliczana jest od zysku.
• Bauabzugsteuer – podatek od usług budowlanych. Pobierany jest,
gdy wartość usług budowlanych przekroczy kwotę 5.000 EUR
(w wyjątkowych sytuacjach 15.000 EUR). Podatku uniknąć można,
składając wniosek o zwolnienie w urzędzie skarbowym (Finanzamt)
czy wystąpienie o zwrot podatku po jego pobraniu. W praktyce
większość firm korzysta ze zwolnień.

• Stawka CIT (Körperschaftsteuer) – 15%.
• Gewerbesteuer – stopa bazowa 3,5% x mnożnik (Hebesatz)
zależny od gminy, gdzie działalność jest prowadzona.
• Bauabzugsteuer – 15%.

CIT

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Podatek energetyczny
Podatek od energii elektrycznej
Podatek od tytoniu
Podatek kawowy
Podatek od piwa
Podatek od alkoholu
Podatek od wina musującego
Wyroby alkoholowe
Podatek od niskoprocentowych napojów alkoholowych

AKCYZA
(w j. niemieckim)

CIT
(w j. niemieckim)
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PIT

• Podatek PIT obowiązuje zarówno rezydentów, jak
i nierezydentów.
• Nie ma obowiązku przesyłania rozliczenia natomiast
jest to dozwolone – wykorzystywane, gdy poniesione
zostały koszty, które mogą obniżyć podstawę
opodatkowania. Dotyczy to również podatku
od zysków kapitałowych.
• Od 2021 r. obecny dotychczas podatek
solidarnościowy (dla wyrównania różnic między
wschodnimi a zachodnimi Niemcami) został
praktycznie zniesiony i obowiązuje jedynie m. in.
najlepiej zarabiających, niektórych inwestorów czy
spółki. W przypadku przynależności do grupy
wyznaniowej odprowadzany jest również podatek
kościelny.

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

• Kwota wolna od podatku wynosi 9.744 (2021) dla singli oraz 19.488 EUR
dla małżonków. Przychód powyżej tej kwoty należy opodatkować stawką 14%.
W przypadku dochodu powyżej 57.919 EUR stawka wzrasta do 42% (dla par
115.838 EUR). Zarobki przewyższające kwotę 274.613 EUR (dla par 549.226
EUR) muszą być opodatkowane stawką 45%.

• Jeżeli chodzi o klasy podatkowe to w Niemczech jest ich 6:
1. Osoby samotne, rozwiedzione lub owdowiałe lub w separacji.
2. Samotnie wychowujący rodzice.
3. Osoby owdowiałe w roku śmierci partnera + następny rok
oraz osoby w związku małżeńskim lub partnerskim zarabiający więcej
od partnera/ki, jeżeli ten/ta opodatkowany/a jest wg klasy 5 lub jeżeli
partner/ka nie zarabia lub zarabia mniej.
4. Osoby w związku małżeńskim lub partnerskim, jeżeli partner/ka również
opodatkowana jest wg klasy 4. Najczęściej, gdy obie osoby mają zarobki
o podobnej wysokości.
5. Osoby w związku małżeńskim lub partnerskim, jeżeli partner/ka
opodatkowany/a jest wg klasy 3.
6. Osoby samotne i w związku małżeńskim. Klasa przydzielana do rozliczenia
drugiej i kolejnej pracy.
• Podatek solidarnościowy: 5,5% (tylko dla nielicznych od 2021 r.)
• Podatek kościelny: 8-9% w zależności od Landu.
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WHT

• W przypadku nierezydentów pobierany od wypłat (poniżej), zysków
kapitałowych, od wynagrodzeń dla członków rad nadzorczych oraz
sportowców i aktorów.
• W przypadku rezydentów pobierany od wypłat (poniżej) oraz zysków
kapitałowych.
• Pobierany również od usług budowlanych.

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

•
•
•
•

Zyski kapitałowe: 25%
Podatek od usług budowlanych: 15% (wyżej)
Podatek źródłowy od wynagrodzeń dla rady nadzorczej: 30%
Podatek źródłowy od opłat za sportowców i aktorów: 15%

WHT

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815
Kontakt:
tel.: 22 334 99 55
paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

RYNKI ZAGRANICZNE
Informacje podatkowe

Przygotowanie:
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH
Departament Partnerstwa i Komunikacji

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

