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PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA
NA GRUNCIE PRZEPISÓW
USTAWY O PODATKU OBROTOWYM W NIEMCZECH
Streszczenie: W artykule przedstawiono warunki uzyskania przez płatników podatku od wartości dodanej statusu podatkowej grupy kapitałowej w Niemczech. Podjęto w nim próbę oceny korzyści z konsolidacji podatników dla celów VAT z punktu widzenia przedsiębiorców.
Przeprowadzono także analizę znaczenia podatkowych grup kapitałowych w niemieckiej
gospodarce i określono ich udział w obrocie netto, transakcjach wewnątrzwspólnotowych
i podatku do zapłaty według sekcji działalności gospodarczej.
Słowa kluczowe: podatkowa grupa kapitałowa, VAT, Niemcy.

1. Wstęp
Prawo wspólnotowe zalicza grupy wzajemnie powiązanych ze sobą jednostek do
kategorii fakultatywnych podatników VAT. Ich opodatkowanie tym podatkiem jest
bowiem uzależnione od decyzji poszczególnych państw członkowskich, przy czym
decyzja ta powinna być poprzedzona konsultacją z Komitetem do spraw VAT. Pomimo że możliwość konsolidacji podatników do celów VAT przewidują przepisy
wspólnotowe już od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jedynie część państw
członkowskich zdecydowała się na ich implementację. Do państw tych należy Republika Federalna Niemiec, gdzie opodatkowanie wzajemnie ze sobą powiązanych
przedsiębiorstw podatkiem obrotowym ma bardzo długą historię. Co więcej, cieszy
się tam rosnącą popularnością wśród przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem
od wartości dodanej. W Niemczech konsolidacji do celów VAT podlegają spółki
kapitałowe, a utworzone w jej wyniku grupy podatników określane są jako podatkowe grupy kapitałowe.
Podatkowe grupy kapitałowe do celów VAT są korzystne zarówno dla państwa,
jak i grup kapitałowych oraz przedsiębiorców tworzących te grupy. Są one bowiem
stosowane przez grupy kapitałowe jako instrument optymalizacji opodatkowania
podatkiem od wartości dodanej i umożliwiają zmniejszenie zakresu obowiązków
jednostek tworzących te grupy. Stymulują koncentrację kapitału, rozwój przedsiębiorczości i wzrost gospodarczy, a w konsekwencji przyczyniają się do zwiększenia
dochodów publicznych.
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W artykule przeprowadzono analizę opodatkowania podatkowych grup kapitałowych podatkiem od wartości dodanej w Niemczech. Problematyka ta zyskuje na
znaczeniu, gdyż w celu zapewnienia neutralności VAT w państwach członkowskich
powinny być ujednolicone zasady opodatkowania wzajemnie ze sobą powiązanych
jednostek tym podatkiem. Jednocześnie ma ona istotne implikacje dla państw, takich
jak Polska, w których podatkowe grupy kapitałowe mogą być tworzone jedynie na
potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2. Korzyści z konsolidacji płatników podatku od wartości dodanej
Konsolidacja płatników podatku od wartości dodanej ma swoje źródło w przepisach
ustaw o podatku obrotowym, obowiązujących w niektórych państwach europejskich
jeszcze przed wprowadzeniem VAT. Na obecny kształt przepisów prawa wspólnotowego, dotyczących opodatkowania ściśle ze sobą powiązanych osób podatkiem od
wartości dodanej, wpłynęły przede wszystkim rozwiązania niemieckie (Organschaft)
i holenderskie (fiscale eenheid) z tego okresu1. Jest ono uregulowane w art. 11 dyrektywy 2006/112/WE2. Artykuł ten upoważnia państwa członkowskie do uznania za
jednego podatnika osób mających siedzibę na ich terytorium, niezależnych pod
względem prawnym, ściśle ze sobą powiązanych pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Państwa, które zdecydują się na implementację tego
przepisu, mają prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, służących zapobieżeniu uchylaniu się lub unikaniu opodatkowania poprzez jego wykorzystanie.
Ze względu na brak precyzyjnych definicji i różnice w implementacji tego przepisu
w państwach członkowskich, które go stosują, inaczej określone zostały powiązania
finansowe, ekonomiczne i organizacyjne między osobami niezależnymi pod względem prawnym. Ponadto nie wszystkie z tych państw skorzystały z prawa do wprowadzenia dodatkowych rozwiązań, których celem jest przeciwdziałanie zjawisku
ucieczki przed opodatkowaniem.
Podstawową zaletą konsolidacji podatników VAT jest zmniejszenie zarówno
kosztów wywiązywania się z obowiązków podatkowych, jak i kosztów administracyjnych. Transakcje zawierane pomiędzy jednostkami należącymi do grupy kapitałowej nie podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej. Są nim
natomiast opodatkowane jedynie transakcje z podmiotami nie należącymi do grupy
kapitałowej. Grupa kapitałowa rozlicza się z organem podatkowym z tytułu podatku
od wartości dodanej za odpowiedni okres różnicą między sumą podatku należnego a
sumą podatku naliczonego wszystkich podmiotów należących do grupy3.
1
G. Maisto, International and EC Tax Aspects of Groups of Companies, International Bureau of
Fiscal Documentation, Amsterdam 2008, s. 107.
2
Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE nr L 347 z 11.12.2006, s. 1-118.
3
K. Vyncke, VAT grouping in the European Union: purposes, possibilities and limitations, „International VAT Monitor” 2007, no. 4, s. 252.
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Opodatkowanie grupy kapitałowej VAT jest szczególnie dla niej korzystne,
wówczas gdy w skład grupy wchodzą spółki realizujące przede wszystkim dostawy
opodatkowane stawką podstawową i spółki prowadzące działalność zwolnioną z
opodatkowania z prawem do zwrotu podatku naliczonego (np. prowadzące działalność eksportową). Pierwsza grupa spółek będzie bowiem na ogół wykazywała nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, druga natomiast – odwrotnie. Jeśli spółki
te tworzą podatkową grupę kapitałową, wówczas podmioty prowadzące działalność
zwolnioną z prawem do odliczenia podatku naliczonego nie będą musiały oczekiwać
na zwrot podatku. Konsolidacja podatników VAT zwiększa więc płynność finansową
przedsiębiorstw.
Korzyści z utworzenia podatkowej grupy kapitałowej do celów VAT uwidaczniają się zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność całkowicie lub częściowo zwolnioną z tego podatku bez prawa do odliczenia podatku
naliczonego. Dotyczy to przykładowo instytucji finansowych. Podatek z tytułu nabywanych towarów i usług stanowi dla nich koszt. Przedsiębiorstwa te nie mają
bowiem prawa do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego. Instytucja
podatkowej grupy kapitałowej zachęca je do wydzielenia ze swoich struktur organizacyjnych podmiotów świadczących im odpowiednie usługi. Ich wydzielenie umożliwia takim przedsiębiorstwom obniżenie kosztów, gdyż transakcje przeprowadzane
pomiędzy jednostkami należącymi do danej grupy kapitałowej nie podlegają opodatkowaniu VAT4.

3. Warunki konsolidacji podatników VAT w Niemczech
Konsolidacja podatników VAT (umsatzsteuerliche Organschaft) jest w Niemczech
uregulowana w § 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku obrotowym5. Przepis ten stanowi,
że nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej osoba prawna, która jest
powiązana finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie ze spółką wiodącą (Organträger) w ramach grupy kapitałowej (Organschaft). Jednocześnie grupa kapitałowa,
spełniająca określone warunki, traktowana jest w świetle tego przepisu jako jeden
podatnik. W konsekwencji transakcje zawierane pomiędzy spółkami należącymi do
danej grupy kapitałowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej a transakcje z podmiotami nie wchodzącymi w skład grupy podlegają opodatkowaniu i są przypisywane spółce wiodącej6.
Za jednego podatnika VAT są uznawane wyłącznie spółki mające siedzibę na
terytorium Niemiec oraz bezpośrednio podległe spółce wiodącej zakłady położone
4

s. 104.

Dyrektywa VAT 2006/112/WE, red. J. Martini, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2009,

Umsatzsteuergesetz (UStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl.
I S. 386), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I��������������������������
S. 2592). Ustawa ta oficjalnie nazywana jest ustawą o podatku obrotowym, lecz odnosi się do podatku od wartości dodanej.
6
M. Pfifferling, Organschaft im Steuerrecht, GRIN Verlag, Norderstedt 2007, s. 20.
5
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tak na terytorium Niemiec, jak i za granicą. Nie stanowią jedności gospodarczej do
celów VAT zakłady osób prawnych podlegające spółkom nie pełniącym funkcji
spółki wiodącej. Jeżeli spółka wiodąca zlokalizowana jest poza granicami Niemiec,
jedność gospodarczą stanowią spółki z nią powiązane położone na terytorium Niemiec. Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej z organem podatkowym jest w tym przypadku spółka uzyskująca najwyższe obroty na
terytorium kraju7.
Powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne nie zostały zdefiniowane w
ustawie o podatku obrotowym. Wnioski co do ich istoty można natomiast wyciągnąć, analizując orzecznictwo Federalnego Sądu Finansowego (Bundesfinanzhof).
Powiązania finansowe oznaczają, że spółka wiodąca posiada większość praw głosu
w spółce zależnej (Organgesellschaft)8. Powinna ona mieć udział w kapitale zakładowym spółki zależnej przekraczający 50%. Bierze się w tym przypadku pod uwagę
udział zarówno bezpośredni, jak i pośredni. Tak wysoki udział spółki wiodącej w
kapitale podstawowym spółek zależnych umożliwia sprawowanie nad nimi pełnej
kontroli9.
Spółka wiodąca i spółki zależne są ze sobą powiązane ekonomicznie, jeżeli stanowią jedność gospodarczą. W wyroku z dnia 20 sierpnia 2009 roku Federalny Sąd
Finansowy stwierdził, że powiązania te występują wówczas, gdy działalność gospodarcza tych spółek pozostaje ze sobą w ścisłym związku10. Jednocześnie według
wyroku Federalnego Sądu Finansowego z dnia 3 kwietnia 2003 roku działania spółki wiodącej i spółek zależnych powinny się wzajemnie uzupełniać i prowadzić do
wzmocnienia pozycji grupy kapitałowej jako całości11.
O powiązaniach organizacyjnych można mówić wtedy, gdy spółka wiodąca zarządza spółkami zależnymi. Do znamion tych powiązań należy zaliczyć na przykład
wykorzystywanie przez spółkę wiodącą i spółki zależne tych samych pomieszczeń
biurowych, sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych czy też ustanowienie wspólnych członków zarządu12.
Spółkami zależnymi w podatkowej grupie kapitałowej do celów VAT mogą być
osoby prawne (np. spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna), z
wyjątkiem publicznych osób prawnych, które jednak mogą pełnić funkcję spółki
M.M. Hybka, Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej w Niemczech,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 97-98.
8
BFH − Urteil vom 22.11.2001 − BStBl. 2002, Teil II, s. 167.
9
K.M. Gellrich, J. Philippen, Verkehrssteuern. Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer, Gabler
Verlag, Wiesbaden 2011, s. 80.
10
Nie można uznać, że powiązania pomiędzy spółkami mają charakter ekonomiczny, gdy spółka
wiodąca jedynie przekazuje nieodpłatnie spółce zależnej materiały do produkcji. Zob. BFH − Urteil
vom 20.08.2009 − BStBl. 2010, Teil II, s. 863.
11
BFH − Urteil vom 03.04.2003 − BStBl. 2004, Teil II, s. 434.
12
R. Weimann, F. Lang, Umsatzsteuer – national und international, Schäffer-Poeschel Verlag,
Stuttgart 2007, s. 102.
7
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wiodącej, w sytuacji gdy prowadzą działalność gospodarczą13. Na pisemny wniosek
spółki zależnej Federalny Urząd Centralny ds. Podatków (Bundeszentralamt für
Steuern) przyznaje jej – stosownie do § 27a ustawy o podatku obrotowym – odrębny
numer identyfikacyjny do celów VAT. Jest to konieczne wówczas, gdy spółka ta realizuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W tej sytuacji zobowiązana jest
ona także do składania informacji podsumowujących14.
Do przesłanek uzasadniających rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej należy przekształcenie spółki zależnej ze spółki kapitałowej w osobową lub jej sprzedaż.
Wszczęcie postępowania upadłościowego nie powoduje utraty statusu podatnika
przez podatkową grupę kapitałową. Utrata tego statusu następuje natomiast w momencie przejęcia zarządzania spółką zależną przez syndyka masy upadłościowej15.

4. Podatkowe grupy kapitałowe do celów VAT w Niemczech
Przepisy ustawy o podatku obrotowym w Niemczech nie przewidują możliwości
rezygnacji z konsolidacji spółek powiązanych w podatkową grupę kapitałową. Grupy te powstają automatycznie, gdy spółka wiodąca i spółki zależne spełniają warunki określone w tej ustawie. Z danych tab. 1 wynika, że w latach 2002-2009 liczba
podatkowych grup kapitałowych do celów VAT w Niemczech wzrosła o 36,6%
i wynosiła w ostatnim badanym roku 26,8 tys. Jednak ich udział w łącznej liczbie
płatników podatku od wartości dodanej był bardzo mały, gdyż nie przekraczał 0,9%.
Pomimo tego rola tych grup w kreacji obrotu netto była bardzo duża i rosła w rozpatrywanych latach. Ich udział w obrocie netto wzrósł bowiem z 22,9% w 2002 roku
do 26,2% w 2009 roku. Wynika to ze stosunkowo wysokiego przeciętnego rocznego
obrotu netto na jedną podatkową grupę kapitałową, wahającego się od 46,2 mln euro
w 2003 roku do 55,3 mln euro w 2008 roku. Należy przy tym dodać, że w rozpatrywanych latach przeciętny roczny obrót netto na jednego podatnika VAT w Niemczech nie przekraczał 2 mln euro.
W badanym okresie, z wyjątkiem 2007 roku, stale rosła liczba podatkowych
grup kapitałowych do celów VAT. Z jednym wyjątkiem, stale rósł wówczas ich roczny obrót netto ogółem. Obrót ten obniżył się jedynie w 2009 roku o 9,7%, co było
spowodowane najprawdopodobniej kryzysem gospodarczym. Generalnie pozycja
podatkowych grup kapitałowych do celów VAT jest w niemieckiej gospodarce bardzo silna i nieco umocniła się w analizowanym okresie.
Liczba podatkowych grup kapitałowych do celów VAT jest silnie zróżnicowana
według sekcji działalności gospodarczej. Z tabeli 2 wynika, że w 2009 roku najwięcej tych grup prowadziło działalność gospodarczą w sekcji przetwórstwa przemysłowego, sekcji usług związanych z obsługą nieruchomości oraz sekcji handlu hurtowe13
14
15

J. Kraeusel, Das neue Umsatzsteuerrecht 2006, Stollfuss-Verlag, Bonn 2006, s. 86.
Obowiązek ten reguluje § 18a ust. 1 ustawy o podatku obrotowym.
N. Herzig, Organschaft, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003, s. 346.
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Tabela 1. Liczba podatkowych grup kapitałowych do celów VAT i ich obrót netto w latach 2002-2009
Podatkowe grupy kapitałowe
Rok

liczba

Obrót netto podatkowych grup kapitałowych

udział
obrót
w łącznej dynamika liczby PGK
netto
liczbie
(rok poprzedni = 100)
(mln euro)
podatników

udział
w obrocie
netto
ogółem

dynamika obrotu
netto PGK
(rok poprzedni
= 100)

2002 19 659

0,67

109,8

973 184

22,88

104,1

2003 21 304

0,73

108,4

984 634

23,18

101,2

2004 22 960

0,78

107,8

1 075 167

24,73

109,2

2005 23 965

0,79

104,4

1 173 817

25,70

109,2

2006 25 079

0,81

104,6

1 239 678

25,15

105,6

2007 24 378

0,78

97,2

1 296 148

25,18

104,6

2008 25 751

0,81

105,6

1 423 468

26,30

109,8

2009 26 853

0,86

104,3

1 285 148

26,24

90,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Finanzen und Steuern – Umsatzsteuer, Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden 2003, s. 15; 2005, s. 17; 2008, s. 23; 2009, s. 23; 2011, s. 24.

go i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli. Na te trzy sekcje
przypadało aż 60,5% wszystkich podatkowych grup kapitałowych do celów VAT.
Pierwsza i trzecia z tych sekcji miały również największy udział w obrocie netto
wszystkich podatkowych grup kapitałowych do celów VAT. W 2009 roku wynosił
on 70,2%. Na sekcję przetwórstwa przemysłowego przypadało wówczas aż 76,5%
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez wszystkie podatkowe grupy kapitałowe. Należące do tej sekcji grupy kapitałowe specjalizują się bowiem w zakresie
eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dlatego charakteryzują się
wysokim udziałem podatku naliczonego w podatku należnym. Z tej przyczyny – pomimo wysokich obrotów – relatywnie niski jest ich udział w podatku do zapłaty.
Stosunkowo wysoki jest natomiast udział w podatku do zapłaty podatkowych grup
kapitałowych takich sekcji gospodarki, jak: handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych i motocykli, wytwarzanie oraz zaopatrzenie w energię,
usługi finansowe i ubezpieczeniowe. W 2009 roku wyniósł on aż 55,5%.
Analizę liczby podatkowych grup kapitałowych, ich obrotu netto i podatku do
zapłaty można przeprowadzić również według działów gospodarki narodowej. Z rysunku 1 wynika, że około 68,4% obrotu netto wszystkich podatkowych grup kapitałowych przypadało na 12 z 88 działów. Najwyższy przeciętny roczny obrót netto na
jedną podatkową grupę kapitałową do celów VAT uzyskiwano w dziale wytwarzania
i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, produkcji środków transportu, wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną. Znaczny udział handlu
hurtowego w obrocie netto wszystkich podatkowych grup kapitałowych wynikał z
ich liczebności. Relatywnie niski, w porównaniu z wcześniej wymienionymi działa-
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Tabela 2. Liczba podatkowych grup kapitałowych dla celów VAT, ich obrót netto, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i podatek do zapłaty według sekcji działalności gospodarczej w 2009 roku

Sekcja działalności gospodarczej

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo
Górnictwo i wydobywanie kopalin
Przetwórstwo przemysłowe

Liczba
PGK

Obrót
netto
(mln
euro)

Wewnątrzwspólnotowe Podatek
nabycie
do zapłaty
towarów
(mln euro)
(mln euro)

398

2448

150

− 36

72

5850

116

− 96

5815

677 960

85 043

2478

Wytwarzanie oraz zaopatrzenie w energię

217

123 062

595

4048

Wytwarzanie oraz zaopatrzenie w wodę,
odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów,
usługi związane z rekultywacją środowiska

203

5691

183

188

Budownictwo

3595

25 000

322

1445

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych i motocykli

4974

223 992

18 633

5726

919

50 216

956

897

Transport i gospodarka magazynowa
Usługi związane z zakwaterowaniem
i usługi gastronomiczne

426

2841

22

232

Usługi w zakresie informacji i komunikacji

512

24 551

676

1330

453

42 890

943

3229

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

5457

24 146

598

800

Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne

1467

34 113

2651

2033

Pozostałe usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

1160

14 663

156

799

82

671

2

16

Usługi w zakres opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej

Edukacja

367

17 394

65

75

Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe
i rekreacyjne

200

4356

6

79

Pozostałe usługi
Razem

536

5304

66

179

26 853

1 285 148

111 183

23 422

Źródło: Finanzen und Steuern – Umsatzsteuer, Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden 2011,
s. 45.

mi, był bowiem przeciętny obrót netto na jedną grupę kapitałową zajmującą się tym
handlem.
Pomimo wysokiego obrotu netto podatkowych grup kapitałowych działu produkcji środków transportu uzyskują one systematycznie wysokie zwroty podatku od
wartości dodanej. Charakteryzują się bowiem wysokim udziałem eksportu i we-
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pozostałe działy
gospodarki
31,56%

127

produkcja
wytwarzanie i
chemikaliów i
przetwarzanie koksu i
produktów rafinacji wyrobów chemicznych
4,31%
produkcja artykułów ropy naftowej
9,27%
produkcja środków
spożywczych
transportu
3,03%
13,81%
produkcja metali
2,93%

usługi zarządzania
przedsiębiorstwem
1,85%
handel detaliczny
4,59%

handel hurtowy
10,53%
wytwarzanie i
zaopatrzenie w
energię elektryczną

produkcja wyrobów
farmaceutycznych
2,28%

produkcja
komputerów, wyrobów
elektronicznych i
optycznych
3,58%
produkcja pozostałych
maszyn i urządzeń
3,51%

Rys. 1. Struktura obrotu netto podatkowych grup kapitałowych dla celów VAT według działów
działalności gospodarczej w 2009 roku
Źródło: Finanzen und Steuern – Umsatzsteuer, Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden 2011,
s. 45.

wnątrzwspólnotowej dostawy towarów w obrocie netto. W 2009 roku uzyskały one
zwrot podatku na kwotę prawie 4 mld euro. Zwroty podatku VAT otrzymują również
podatkowe grupy kapitałowe należące do takich działów niemieckiej gospodarki,
jak: produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja pozostałych maszyn i urządzeń, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja artykułów spożywczych, produkcja wyrobów farmaceutycznych. Działy te
stanowią tradycyjne dziedziny niemieckiej specjalizacji eksportowej16. Wysokim
podatkiem do zapłaty charakteryzują się natomiast podatkowe grupy kapitałowe należące do takich działów gospodarki, jak: wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną
oraz handel hurtowy.

5. Podsumowanie
W literaturze przedmiotu podatkowe grupy kapitałowe do celów VAT są niekiedy
postrzegane jako instrument międzynarodowej konkurencji podatkowej między państwami. Korporacje międzynarodowe uwzględniają bowiem obowiązujące w tym
zakresie przepisy przy podejmowaniu decyzji o miejscu lokalizacji spółek córek.
16

Import und Export nach Waren, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2011, s. 4.
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Nadmierna swoboda państw członkowskich w zakresie opodatkowania ściśle ze
sobą powiązanych jednostek podatkiem od wartości dodanej może więc zakłócać
funkcjonowanie wspólnego rynku.
Niemieckie rozwiązanie w zakresie opodatkowania podatkowych grup kapitałowych podatkiem od wartości dodanej jest nietypowe. Powiązanym ze sobą spółkom
kapitałowym nie przysługuje bowiem prawo wyboru konsolidacji do celów VAT,
niemożliwa jest więc, inaczej niż w większości pozostałych państw członkowskich,
które zaimplementowały art. 11 Dyrektywy 2006/112/WE, ocena jej popularności
wśród przedsiębiorców. Szczegółowa analiza niemieckich przepisów prawnych pozwala jednak wyciągnąć wnioski, które mogą być przydatne w procesie harmonizacji opodatkowania powiązanych ze sobą jednostek podatkiem od wartości dodanej.
Podstawowym mankamentem zaimplementowanego w Niemczech rozwiązania wydaje się być mało precyzyjne zdefiniowanie podatkowej grupy kapitałowej do celów
VAT na gruncie ustawy o podatku obrotowym. Skutkuje to rozbudowanym orzecznictwem Federalnego Sadu Finansowego. Jego wyroki wskazują co prawda kierunek wykładni prawa podatkowego, dotyczą jednak indywidualnych przypadków,
dlatego w ograniczonym stopniu mogą być zastosowane w celu określenia zakresu
spółek podlegających konsolidacji do celów opodatkowania VAT.
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VAT grouping in the provisions
of the turnover tax law in Germany
Summary: The article contains a review of VAT grouping conditions in Germany. The author
describes advantages of fiscal consolidation for VAT purposes from the enterprises’ point of
view and evaluates the importance of capital groups in German economy. This evaluation is
based on the analysis of their number, turnover, intra-community transactions and tax to be
paid or refunded.
Keywords: holding company tax, VAT, Germany.
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