
OPODATKOWANIE FIRM 

W NIEMCZECH



Dla niemieckich przedsiębiorców, którzy prowadzą 

działalność jednoosobową (Einzehlunternehmer) 

lub spółkę osobową (Personengesellschaft) są 

istotne trzy rodzaje podatków:

• podatek dochodowy (Einkommensteuer), 

• podatek od działalności gospodarczej 

(Gewerbesteuer)

• podatek obrotowy (Umsatzsteuer).



PODATEK DOCHODOWY  

(Einkommensteuer)

Podatek dochodowy od osób fizycznych, którego 

stawka wzrasta progresywnie w zależności od 

wysokości uzyskanego dochodu, kształtuje się w 

przedziale od 15% do 42%. Maksymalna stawka 

obowiązuje dla dochodu powyżej 52.882 €

(samodzielne rozliczenie). Próg wolny od podatku 

od roku 2014 dla osób stanu wolnego wynosi 

8.354 €, w wypadku małżeństw jest to 16.708 €. 

Dla dochodu przekraczającego 250.731 €, 

obowiązuje stawka 45%.



Opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane z 

następujących źródeł: 

• działalności rolnej i leśnej, 

• prowadzenia działalności gospodarczej, 

• samodzielnej pracy (np. lekarze, architekci, 

adwokaci), 

• pracy zależnej, inwestycji kapitału (odsetki, 

dywidendy z akcji, zyski udziałowców z działalności 

spółek), 

• wynajmu i dzierżawy, 

• innych źródeł wskazanych w §22 Ustawy o podatku 

dochodowym (np. renty z prywatnych ubezpieczalni).



Ostatecznie o wysokości podatku dochodowego 

decyduje wysokość zarobków, przynależność do 

określonej klasy podatkowej oraz liczne w Niemczech 

możliwości odliczeń.

• składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

• ubezpieczenie opiekuńcze, na wypadek bezrobocia i niezdolności do 

pracy, w wypadku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, odliczamy 

także składki współmałżonka oraz dzieci;

• z możliwości odliczeń korzystają osoby samotne;

• odliczyć można koszty związane z opieką, jeśli podatnik takiej 

wymaga; 

• wydatki na dodatkowe ubezpieczenia, w tym emerytalne;

• koszt wychowania dzieci;

• wydatki na zakup domu lub mieszkania.

Możemy odliczyć m.in.:



W wypadku podatku od osób prawnych 

(Körperschaftsteuer) stawka wynosi 15%. Jest to 

szczególny rodzaj podatku dochodowego, który jest 

przeznaczony dla osób prawnych, w szczególności dla 

spółek kapitałowych. Podstawą do obliczenia wysokości 

należnego podatku są – podobnie jak w przypadku 

podatku od osób fizycznych – uzyskane przez osobę 

prawną dochody w roku podatkowym. Wśród 

zwolnionych z podatku dochodów, które mają być 

wyłączone od podstawy opodatkowania, znajdują się np. 

dodatki inwestycyjne lub dochody za granicą (zgodnie z 

umową o unikaniu podwójnego opodatkowania w 

Niemczech). Zwolnione od podatku są również dochody z 

udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach 

kapitałowych.



PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

(GEWERBESTEUER)

Wysokość Gewerbesteuer uzależniona jest od 

gminy, na terenie, której prowadzona jest 

działalność. Podatek ten stanowi bowiem 

najważniejsze źródło dochodów, będących podstawą 

do realizacji zadań publicznych. Podstawą 

opodatkowania jest zysk podatkowy. 



Podmiotem opodatkowania jest zakład lub 

przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w 

kraju przez osobę fizyczną lub prawną. Kwota wolna od 

podatku w wysokości 24.500 € przysługuje tylko osobom 

fizycznym i spółkom osobowym. Osoby fizyczne mają 

możliwość częściowego zaliczenia podatku od 

działalności gospodarczej przy podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Przykładowa stawka w Berlinie wynosi 

14,35%.



PODATEK OBROTOWY

(Umsatzsteuer)

Podatek od towarów i usług VAT (Umsatzsteuer) 

znany jest też często pod nazwą podatku od 

wartości dodanej (Mehrwertsteuer). Stawka 

podstawowa wynosi 19%, zaś obniżona 7%.



Wyliczenie kwoty podatku obrotowego należy do 

obowiązków podatnika. Do podstawy wyliczenia 

podatku zalicza się przychód należny. Wyjątkiem są 

małe przedsiębiorstwa, które w praktyce 

zobowiązane są do złożenia wniosku w urzędzie 

skarbowym o wyliczeniu podatku faktycznie 

otrzymanego, a nie należnego. Zasada to dotyczy 

firm, które osiągnęły w roku poprzednim przychód 

roczny nie większy niż 125 tys. euro lub są 

zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji 

podatkowej.



Przykładowe towary objęte stawką 7 proc. to 

między innymi:

• uprawy roślin, 

• hodowla zwierząt,

• usługi świadczone przez teatry, 

• chóry, 

• orkiestry, 

• organizowanie koncertów,

• kawa

• herbata

• przyprawy

• cukier

• wyroby cukiernicze

Większość towarów i usług jest jednak opodatkowana 

stawką 19%.



WARTO WIEDZIEĆ

Osoby deklarujące przynależność do kościoła płacą 

podatek kościelny (Kirchensteuer). Jest on obliczany 

procentowo (najczęściej 7-8%) od kwoty podatku 

dochodowego. Przy obliczeniu podatku kościelnego 

bierze sie pod uwagę kwotę wolną od podatku. Niektóre 

kraje związkowe przewidują minimalną stawką tego 

podatku. Płatność następuje na podstawie decyzji 

wyznaczającej łącznie podatek dochodowy od osób 

fizycznych, podatek solidarnościowy i kościelny.


