Podatek obrotowy (VAT)
Podatek obrotowy (VAT) – jeden z najważniejszych podatków w Niemczech.
Potocznie zwany również podatkiem od wartości dodanej. Systemy podatku
obrotowego wszystkich państw Unii Europejskiej muszą poruszać się w ramach
dyrektywy unijnej VAT. W Niemczech podstawą prawną jest ustawa o podatku
obrotowym (UStG). Podatek obrotowy wystawia przedsiębiorca na fakturze, a płaci
go odbiorca świadczenia. Przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzenia
podatku do urzędu skarbowego. Jeżeli świadczenie wykorzystywane jest przez
odbiorcę (przedsiębiorca B) w celu dalszego uzyskania obrotu, przedsiębiorca B
może odliczyć podatek zapłacony już przedsiębiorcy A od swojego podatku, który
miałby sam odprowadzić na konto urzędu skarbowego. To uprawnienie nazywane
jest odliczeniem podatku naliczonego.
Odliczenie podatku naliczonego jest jednym z najważniejszych pojęć ustawy o
podatku obrotowym i oznacza prawo przedsiębiorstwa do odliczenia na podstawie §
15 ustawy o podatku obrotowym obliczonego na jego rzecz podatku obrotowego
wzgl. tzw. podatku naliczonego w ramach odliczenia podatku naliczonego od
podatku, który wyliczył od dokonywanych przez siebie świadczeń przed jego
odprowadzeniem na konto urzędu skarbowego. Celem odliczenia podatku
naliczonego jest osiągnięcie sytuacji, w której cały podatek obrotowy płaci
konsument. Do odliczenia podatku obrotowego uprawnieni są jedynie przedsiębiorcy,
a nie prywatni konsumenci, jednostki publiczne (związek federalny, kraje związkowe
oraz gminy), jeżeli działają w ramach władztwa (imperium), a także podmioty
zwolnione podmiotowo z VAT (mali przedsiębiorcy). Ponadto jako podatek naliczony
odliczeniu podlega również obrotowy podatek importowy, który przedsiębiorca
odprowadza na rzecz urzędu celnego w przypadku importu towarów z krajów spoza
Unii Europejskiej, § 15 ust. 1 nr 2 UstG, pod warunkiem, że przedsiębiorca dysponuje
odpowiednią dokumentacją wwozową z zaświadczeniem o opłaceniu podatku,
wystawionym przez urząd celny.
Podstawowe zasady podatku obrotowego. Podatek obrotowy kieruje się zasadą
neutralności dla przedsiębiorcy, tzw. opodatkowanie ustalone jest w dużej mierze w
ten sposób, że nie zmienia ono szans przedsiębiorstw konkurujących między sobą
na rynku. W kontekście mięzynarodowym z powyższa zasada oznacza, iż prawo aby
opodatkowywać obrót przypada temu krajowi, w którym następuje ostatecznie
konsumpcja (zasada kraju przeznaczenia).
Czynności podlegające opodatkwaniu. Podatkiem obrotowym objęte są przede
wszystkim obroty zgdonie z § 1 I nr 1 UstG, które przedsiębiorca uzyskuje w ramach
swojej działalności odpłatnie, jeżeli przyjmuje się, że obroty zostały osiągnięte na
terenie kraju. Za obrót uważa się wszelkie dostawy oraz inne świadczenia, które
niesie ze sobą działalność gospodarcza, również nieregularne transakcje
pomocnicze. Podatkiem objęty jest również import przedmiotów z krajów trzecich na
teren kraju członkowskiego Unii (podatek obrotowy od importu).
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Zwolnienia od podatku. Państwa UE mogą przewidywać zwolnienia jedynie na
podstawie katalogu wyjątków zawartego w dyrektywie VAT. Zwolnienia w niemieckim
podatku VAT mogą być podzielone na: 1) takie, których celem jest uniknięcie
podwójnego opodatkowania podatkiem VAT (dostawa wewnątrzwspólnotowa,
uszlachetnienie), 2) w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania podatkiem VAT
oraz specjalnym podatkiem od czynności w obrocie prawnym i gospodarczym (np.
podatkiem od nabycia nieruchomości) lub 3) zwolnienia z przyczyn społecznych (np.
obroty z działalności teartalnej, muzealnej, obroty od towarów przeznaczonych dla
niewidomych). Podstawą obliczenia podatku jest przychód, który przedsiębiorstwo
wypracowało z tytułu swoich świadczeń na terenie kraju.
Stawki podatku. Państwa członkowskie UE mogą ustalić podstawową stawkę
podatku w granicach od 15% do 25 % (por. tabela). Mają ponadto możliwość
stosowania obniżonych stawek on określonych grup świadczeń oraz towarów.
Zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie grupy świadczeń mogą również być
zwolnione z podatku VAT lub może być stosowana regulacja stawką zerową.
Wysokość podatku obrotowego w Niemczech wynosi w chwili obecnej 19%,
natomiast stawki obniżonej – 7%; stawka zerowa stosowana jest jedynie w związku z
wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym transportem powietrznym, morskim i
częściowo śródlądowym.
Numer indentyfikacji podatkowej VAT jest jednoznacznym ogólnounijnym
oznaczeniem podmiotu będącego podatnikiem VAT. Służy do dokonywania rozliczeń
w ramach rynku wewnątrzwspólnotowego pomiędzy urzędami skarbowymi. Jest on
konieczny w przypadku przedsiębiorstw, które chcą uczestniczyć w
wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym Unii Europejskiej, to znaczy dostarczać
lub nabywać produkty wewnątrz Unii Europejskiej.
Podatki od czynności w obrocie prawnym i gospodarczym obejmują transakcje w
obrocie prawnym oraz gospodarczym. Występują w przypadku nabycia
nieruchomości (podatek od nabycia nieruchomości) lub w obrocie pieniężnym (np.
podatek od obrotów giełdowych, podatek od obrotu kapitałowego). Do podatków od
czynności w obrocie prawnym i gospodarczym należą również podatek od pojazdów
mechanicznych, który płacić muszą właściciele pojazdów, oraz podatek obrotowy
(podatek od wartości dodanej – VAT). Ponieważ podatek obrotowy, który w
większości krajów europejskich występuje jako podatek VAT, powstaje w przypadku
zakupu lub konsumpcji dóbr i usług, określa się go ogólnym podatkiem
konsumpcyjnym. Pojęcie to obejmuje m.in. podatki konsumpcyjne od artykułów
żywnościowych (np. cukru), używek (np. podatek od piwa, podatek od tytoniu) lub od
innych towarów konsumpcyjnych (np. podatek od olejów mineralnych).
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