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Osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech są zobowiązane do opodatkowania dochodu z
tej działalności. Musi być on co roku zadeklarowany i rozliczony we właściwym urzędzie skarbowym, czyli w
Finanzamt.
W celu uniknięcia wątpliwości, czy dochody uzyskiwane w Niemczech należy opodatkowywać w tym kraju, czy w
Polsce, warto uzyskać we właściwym urzędzie skarbowym certyﬁkat rezydencji podatkowej potwierdzający, że
dany podatnik (osoba ﬁzyczna lub spółka) jest rezydentem podatkowym określonego kraju.

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym wyróżnia dwa rodzaje obowiązku podatkowego: ograniczony (w
przypadku zatrudnienia lub wykonywania usług do 183 dni w roku) i nieograniczony (w przypadku zatrudnienia
lub wykonywania usług powyżej 183 dni w roku).
Stawki podatku dochodowego od osób ﬁzycznych przy następujących progach podatkowych (14 proc. oraz 42
proc. oraz 45 proc.):
dochód do 8.354 euro: stawka podatku 0 proc.
dochód od 8.131 euro do 52.881 euro: stawka podatku 14 proc.
dochód od 52.882 euro do 250.730 euro: stawka podatku 42 proc.
dochód od 250.731 euro: stawka podatku 45 proc.
W skład podatku dochodowego od osób ﬁzycznych wchodzą następujące rodzaje podatków:
podatek od wynagrodzenia (niem. Lohnsteuer). Wysokość tego podatku zależy od wysokości dochodów i
przedziału osiąganych zarobków. Na koniec każdego roku kalendarzowego pracownik musi złożyć roczną
deklarację ze wszystkich uzyskanych w przeciągu roku dochodów. W oparciu o te dane dokonuje się
całorocznego rozliczenia, co prowadzi do konieczności dopłaty brakującego podatku lub zwrotu
nadpłaconego podatku
podatek solidarnościowy (niem. Solidaritätszuschlag), zwany potocznie „Soli” – wprowadzony po
zjednoczeniu Niemiec, obowiązuje wszystkich niemieckich podatników. Podatek ten wynosi obecnie 5,5
proc. i nie podlega żadnym odliczeniom. Pomimo wielu sprzeciwów i głosów krytyki, zgodnie z
zapowiedziami podatek solidarnościowy będzie obowiązywał w Niemczech przynajmniej do 2019 roku,
podatek kościelny (niem. Kirchensteuer) płatny jest wyłącznie przez osoby, które oﬁcjalnie deklarują
przynależność do grupy religijnej. Beneﬁcjentem podatku jest Kościół. Wysokość podatku kościelnego
waha się w zależności od kraju związkowego pomiędzy 8 proc. a 9 proc. podatku dochodowego. Np. przy
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zarobkach rzędu 3 tys. euro miesięcznie obciążenie sięga 9-10 euro na miesiąc, ale dla osób samotnych,
przy braku odpisu na dzieci, to już np. ok.15-16 euro miesięcznie. Dla polskich przedsiębiorców i
pracowników, którzy w Polsce deklarują przynależność do Kościoła Katolickiego, płacenie podatku
kościelnego w Niemczech jest obowiązkowe. Osoba taka deklaruje w Niemczech przynależność do grupy
religijnej przed podjęciem pierwszego zatrudnienia lub rozpoczęciem działalności. W przypadku katolików
o płaceniu podatku kościelnego w Niemczech decyduje fakt przyjęcia chrztu. W praktyce w przypadku
złożenia deklaracji o braku przynależności do Kościoła, niemiecka administracja kościelna wysyła
zapytanie do polskiej paraﬁi właściwej dla danego obywatela polskiego z prośbą o informację, czy dana
osoba została ochrzczona (potwierdzenie chrztu prowadzi do nałożenia na podatnika podatku
kościelnego). W przypadku odmowy zapłacenia podatku wysyłane jest pismo informujące polską paraﬁę o
konieczności przeprowadzenia procesu wystąpieniu danej osoby z Kościoła. Do czasu otrzymania od paraﬁi
zainteresowanego zaświadczenia o tzw. apostazji, podatek będzie musiał być przez taką osobę zapłacony.
Przy rozliczeniu podatku należy mieć na uwadze zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z której
wynika, że miejsce (kraj) rozliczenia podatku dochodowego od usług świadczonych w Niemczech będzie zależało
również od tego, czy polski przedsiębiorca posiada w Niemczech tzw. zakład (niem. Betriebstatte). Zakład
oznacza stałą placówkę, gdzie całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza. Co istotne,
także stały przedstawiciel (agent), działający w imieniu przedsiębiorcy na terenie Niemiec, może być uznany za
zakład przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów podatkowych.
W świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania plac budowy lub prowadzone prace budowlane albo
instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż dwanaście miesięcy.
Jeśli polski przedsiębiorca na danym placu budowy realizuje prace budowlane przez okres krótszy niż rok (i
jednocześnie nie ma w Niemczech innego biura lub zakładu do prowadzenia działalności gospodarczej), to
podatek dochodowy od usług wykonywanych w Niemczech będzie podlegał rozliczeniu w Polsce, według polskich
przepisów podatkowych.
Jeśli zaś świadczenie usług trwa dłużej niż dwanaście miesięcy, to dochody wynikające z usług budowlanych
podlegać będą opodatkowaniu w Niemczech, według reguł niemieckiego prawa podatkowego.
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