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Вступ

 В попередній аналітичній записці PB/03/2010 
“Оподаткування підприємців - фізичних осіб в Німеччині” 
представлено огляд певних заходів щодо спрощення системи 
оподаткування підприємців – фізичних осіб (ПФО) в Німеччині.

 Під час презентації та обговорення аналітичної записки PB/03/2010 
(25 серпня 2010 року) було поставлено декілька додаткових 
запитань щодо цієї теми. 

 В цій аналітичній записці PB/06/2010 представлено відповіді на ці 
запитання та надано відповідну інформацію.
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Інформація про підприємців – фізичних осіб, які 
мають право на спрощену звітність 
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Хто має 
право?

• ПФО, що займаються комерційною діяльністю, з річним обсягом 
обороту < 500 тис. євро і річним прибутком < 50 тис. євро

• „Фрілансери“, незалежно від обороту і прибутку 
(для пояснення “Freiberufler” див. аналітичну записку PB/03/2010)

В чому 
полягає 
спрощення?

• Спрощене обчислення прибутку

• Спрощений облік та податкова декларація

• Прибутковий податок по касовому методу (див. PB/03/2010)

Кількість 
підприємців, 
які мають 
право на 
спрощення

Близько 2,000,000 

                              = 88% від всіх ПФО

                              = 62% від всіх підприємців та компаній
(Джерело: Federal Statistical Office, 2010)

Примітка Відповідні підприємці мають право, а не обов'язок, зробити вибір на 
користь спрощеного обліку. Не всі підприємці, які мають на це право, 
обирають спрощений облік.

Законодавчі 
норми

§§ 140, 141 AO, § 241a HGB, § 4 Abs. 3 EStG, § 11 EStG



© German Advisory Group

Зобов'язання із ведення спрощеного обліку
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Кого стосується? • Підприємці – фізичні особи, які зробили вибір на користь 
спрощеної звітності 
(див. слайд №4)

Як довго треба 
зберігати звітні 
документи?

• 10 років для всіх документів, які підтверджують інформацію, 
подану в податковій декларації (чеки, накладні)

• 6 років для всіх ділових листів 

Які види звітних 
документів 
дозволяються?

• Друковані документи

• Електронні документи

Яким є намір? • Немає систематичної переваги для ПФО щодо зберігання звітних 
документів. Звітність слід зберігати протягом такого ж строку, як і 
для всіх підприємців та компаній.

Законодавчі 
норми

Рішення Вищого суду з питань оподаткування (Bundesfinanzhof) 
№XI R 25/ 02 від 26 лютого 2004 року та №IV R 68/98 від 15 квітня 
1999 року;  

§§ 90, 147 AO
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Спрощення при сплаті ПДВ відповідно до 
законодавства ЄС
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Хто має право? • ПФО, що займаються комерційною діяльністю, з річним обсягом 
обороту < 500 тис. євро

• „Фрілансери“, незалежно від обороту і прибутку 

В чому полягає 
спрощення?

• ПДВ обчислюється за касовим методом, тобто враховуються лише 
оплачені накладні (див. аналітичну записку PB/03/2010)

Як ця норма 
співвідноситься 
із 
законодавством 
ЄС?

Директива 2006/112/EC від 28 листопада 2006 року
щодо спільної системи ПДВ:

• „... Країни – члени ЄС можуть передбачити, що ПДВ повинен 
сплачуватись щодо певних трансакцій або певних категорій 
платників податку в одтин із наступних термінів: … (b) не пізніше, ніж 
коли отримано платіж...“ (Стаття 66)

• Крім того, в статтях 281-294 дозволяється запроваджувати 
спеціальні схеми для малих підприємств, наприклад щодо 
“спрощених процедур нарахування та стягнення податку”.
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Ілюстрація: Податкова декларація для 
спрощеного оподаткування 1/2
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Доходи

Видатки

Видатки
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Ілюстрація: Податкова декларація для 
спрощеного оподаткування 2/2
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Прибуток 
(баланс доходу)
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Висновки

На додаток до висновків, представлених в аналітичній записці 
PB/03/2010:

 Принципи обліку є однаковими для всіх економічних агентів

 Не сприяє ухиленню від сплати податків

 Всі заходи відповідають законодавству ЄС

 Досвід Німеччини 
–Спрощення сприяє розвитку малого та середнього бізнесу
–Не існує економічних та структурних викривлень 
–Практично немає втрат бюджетних доходів (фіскальна 
нейтральність) 

 Результат: система, яку доцільно впровадити в Україні

9



© German Advisory Group

Перелік законодавства

Абревіатура Повна назва Переклад

AO Abgabenordnung Податковий кодекс Німеччини

EStG Einkommenssteuergesetz Закон Німеччини про податок на доходи 
фізичних осіб

HGB Handelsgesetzbuch Господарський (комерційний) кодекс 
Німеччини
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Контакти

Д-р Олександр Кнут
knuth@berlin-economics.com

Д-р Рікардо Джуччі
giucci@berlin-economics.com 
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E-mail: info@beratergruppe-ukraine.de 
www.beratergruppe-ukraine.de


	Оподаткування підприємців-фізичних осіб в Німеччині : продовження 
	Структура
	Вступ
	Інформація про підприємців – фізичних осіб, які мають право на спрощену звітність 
	Зобов'язання із ведення спрощеного обліку
	Спрощення при сплаті ПДВ відповідно до законодавства ЄС
	Ілюстрація: Податкова декларація для спрощеного оподаткування 1/2
	Ілюстрація: Податкова декларація для спрощеного оподаткування 2/2
	Висновки
	Перелік законодавства
	Контакти

