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Система оподаткування підприємницької діяльності 
в Німеччині 

 
(для іноземних інвесторів та бізнесменів) 
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Види податків за формами компаній 
 
В Німеччині діє одна з найбільш ефективних систем оподаткування.  В 2008 р. розмір 
податкової навантаження на підприємство становив в середньому 29,8%.  Цей показник 
є нижчим ніж в основних промислово розвинених країнах. 
 
Оподаткування юридичних осіб в Німеччині здійснюється в два єтапи: 
 

1-ий етап: 
 

Körperschaftssteuer (для  AG  та  GmbH) 
 

Einkommensteuer (для GbR,  oHG  та  KG) 
 

Розміри Körperschaftssteuer та Einkommensteuer є єдиними по всій території Німеччини. 
 

2-ий етап: 
 

Gewerbesteuer   
Мова йде про податок з боку громади (місцевої адміністрації) за місцем розташування 
компанії.  Розмір такого податку встановлює громада. Таким чином розмір цього 
податку не є єдиним по всій території Німеччини. 
 
Körperschaftssteuer (для  AG  та  GmbH) 
 

Körperschaftssteuer нараховується з прибутку компанії (до оподаткування). 
Ставка податку складає 15%. 
 
Kapitalertragssteuer (для  AG  та  GmbH) 
 

При передачі прибутку з боку німецької дочірної компанії на адресу іноземної 
материнської компанії (Dividendenauszahlung) сплачується Kapitalertragssteuer, що 
складає 25% від розміру прибутку, який передається.  
 

В разі наявності договору щодо подвійного оподаткування (Doppelbesteuerungs-
abkommen) між Німеччиною та країною розташування материнської компанії, для 
передачі прибутку з боку німецької дочірної компанії на адресу іноземної материнської 
компанії діє положення щодо повної або часткової компенсації вище зазначеного 
податку (Kapitalertragssteuer). 
 
Abgeltungssteuer (податок на отриманий прибуток фізичних осіб, власників акцій AG та 
власників GmbH).  Ставка податку складає 25% від розміру отриманого прибутку. 
 
Solidaritätszuschlag (податок для фінансування відбудови в Східній Німеччині). 
Нараховується на розмір Kapitalertragssteuer.  Ставка податку складає 5,5%.  Таким 
чином, Kapitalertragssteuer + Solidaritätszuschlag складають разом 15,825%. 
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Оподаткування земельних ділянок 
 
Власники земельних ділянок в Німеччині сплачують щорічний податок на землю 
(Grundsteuer), а також одноразовий збір при купівлі земельної ділянки 
(Grunderwerbssteuer). 
 
Ставка щорічного податку на землю (Grundsteuer) залежить від статусу використання 
землі: 
 

Grundsteuer „A“ -  Для земельних ділянок сільскогосподарського та лісового 
призначення  

 

Grundsteuer „B“ - Для ділянок під забудову  
 
Ставка щорічного податку на землю (Grundsteuer) вираховується з врахуванням трьох 
компонентів: 
 

1. Базова вартість ділянки (Einheitswert) 
Базову вартість встановлює місцевий Finanzamt. 
Базова вартість значно нижча ринкової вартості ділянки 
 

2. Ставка для вирахування податку на землю (Grundsteuer) 
Розмір такої ставки залежить від статусу використання землі (див.вище) та 
складає від 2,6% (для односімейних будинків) до 3,5% (для ділянок 
промислового призначення). 
 

3. Комунальна ставка (kommunalen Nebensatz) 
Встановлюється місцевою громадою, окремо для земельних ділянок 
сільскогосподарського і лісового призначення та для ділянок під забудову. 
 

Приклад розрахунку з розміром комунальної ставки в 350%: 
 

- Базова вартість ділянки (Einheitswert)    = 1.000.000 євро 
 

- Ставка для вирахування податку на землю (Grundsteuer) x 0,35% 
 

- Комунальна ставка (kommunalen Nebensatz)   x 350% 
 

- Ставка щорічного податку на землю (Grundsteuer)  = 12.250 євро 
 
 
 

Оптимізація оподаткування іноземних компаній 
 
Система оподаткування бізнесу в Німеччині надає багаточисельні можливості 
оптимізації оподаткування юридичних осіб: 
 

1. Можливість врахування збитків минулих років при нарахуванні прибутків 
компанії в поточному або наступні роки. Розмір щорічних збитків для 
перерахування прибутків становить до 511.500 євро. 

 

2. Проценти по кредитах сплачуються до підрахунку прибутку компанії, тобто до 
підрахунку та сплати податку на прибуток. 

 

3. Вигідна лінійна ситема амортизації машин та устаткування 
 

4. Можливість сумарного підрахунку збитків та прибутків для всіх дочірних 
компаній через материнську компанію. 
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Податкова звітність 
 
При заснуванні в Німеччині кожна нова компанія підлягає реєстрації в регіональній 
податковій адміністрації (Finanzamt).  
 
Реєстрація в Finanzamt відбувається на основі та після позитивного вирішення питання 
щодо заснування компанії (підписання та нотаріального завірення договору про 
заснування компанії) та відповідних реєстрацій (Handelsregister  та  Gewerberegister). 
 
Залежно від розміру оборота компанії вираховуються та сплачуються (помісячно або 
поквартально) відповідні податки (див.вище). 
 
В річному податковому звіті (Jahressteuererklärung) відображаються кінцеві річні 
результати щодо фінансових результатів діяльності компанії за минулий рік. Термін 
подачі річного податкового звіту – до 31.05. наступного року. 
 
З метою кваліфікованого ведення фінансової звітності Вашої компанії в Німеччині, а 
також для отримання та реалізації поточних рекомендацій щодо можливостей 
оптимізації та зниження розміру оподаткування компанії, ми радимо вести всі фінансові 
розрахунки та офіційну звітність через кваліфікованого фінансового консультанта 
(Steuerberater). 
 
 
 

_________________________________________________________ 

 
За додатковою інформацією та практичною допомогою з питань «Оподаткування 
іноземних інвесторів та філіалів іноземних компаній в Німеччині»  Ви можете 
звернутись в Бюро економічного радника Посольства України в Німеччині... 

 
Büro WBU 
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Am Blümlingspfad 50 
D-53359 Rheinbach 
Tel.   +49 (02226) 157 600 
Fax   +49 (02226) 157 601 
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