
Czy muszę płacić  
tyle podatku? 

O pozytywach  i wadach 
zmiany  klasy podatkowej  

w Niemczech  
 
Opodatkowanie docho-

dów od osób fizycznych tzw. 
Lohnsteuer w Niemieckiej Re-
publice Federalnej regulują 
ustawy o podatku dochodo-
wym. Podatek potrącany jest 
od wynagrodzenia a obowią-
zek podatkowy spoczywa na 
pracowniku. Jednak  powsze-
chnie wiadomo pracodawca 
zobowiązany jest do jego po-
trącenia i odprowadzenia do 
urzędu.   

W  Niemczech wysokość 
potrącanego podatku nie za-
leży tylko od osiągniętych 
dochodów ale również innych 
czynników w tym przede 
wszystkim klas podatkowych. 
Kawaler pracujący w Niem-
czech nierzadko z zazdrością 
patrzy na stawki podatków 
odprowadzanych przez żona-
tych kolegów. Skąd jest taka 
różnica w odprowadzanych 
podatkach? Wysokość potrąca-
nych podatków zależy od 
przyznanej klasy podatkowej – 
Steuerklase, która kwalifikuje 
podatnika względem wysokoś-
ci podatku od wynagrodzenia.  

 
Podatek pierwsza klasa,  
czyli co nieco o klasach 

podatkowych. 
 
Niemiecki system podatkowy 
wyodrębnia 6 klas podatko-
wych (Steuerklasse):  
I klasa podatkowa – w skład  
której wchodzą: kawalerowie, 
panny, osoby rozwiedzione i 
owdowiałe pod warunkiem, że 
przez cały rok podatkowy byli 
rozwiedzeni lub owdowiali 
oraz n ie posiadają na utrzy-
maniu dzieci. 
II klasa podatkowa –  obej-
muje jak w przypadku I klasy 
podatkowej osoby stanu wol-
nego lecz samotnie wycho-
wujące dzieci. Są to zatem 
kawalerowie, panny, wdowy 
itp. w gospodarstwie których 
zameldowane jest co najmniej 
1 mało letnie dziecko  na które 
otrzymuje świadczenie rodzin-
ne (Kindergeld) lub zasiłek 
opiekuńczy ewentualnie kwotę 
pomniejszenia podatku.  
III klasa podatkowa – to 
osoby żyjące w związkach 

małżeńskich, lecz także osoby 
owdowiałe w trakcie roku  
podatkowego  w którym nastą-
pił zgon małżonka. 
IV klasa podatkowa - oboje 
małżonków uzyskujących 
wspólnie dochody z pracy. 
V klasa podatkowa – otrzy-
muje jedno z małżonków w 
przypadku gdy współmałżonek 
w  t rakcie roku kalendarzo-
wego przynależał do III klasy 
podatkowej. 
VI klasa podatkowa – kwa-
lifiku je pracowników którzy w 
jednym okresie mają dochody 
z kilku źródeł zatrudnienia. 

Z powyższego zaobser-
wujemy, że Klasy III, IV i V 
obowiązu ją małżonków. W 
momencie gdy ży ją we wspól-
nym gospodarstwie domowym  
mogą wybierać między kombi-
nacjami klas podatkowych 
III/V i IV/IV. Kombinacje IV, 
IV stosują przeważnie małżeń-
stwa o podobnych dochodach, 
w przypadku sporych różnic 
dochodowych wybiera się za-
zwyczaj kombinacje III/V. 
W praktyce osoby wyjeżdża-
jące do pracy w Niemczech, 
których małżonkowie mies z-
kają w Polsce otrzymują I kla-
sę podatkową. Spory podatek 
potrącony przy tej klasie po-
woduje to, że osoby zamężne 
chcą niniejszą klasę zmienić 
wybierając dla siebie i małżon-
ki wyżej wymienione kombi-
nację klas podatkowych. 

 
Trudny wybór odpowiedniej 

klasy podatkowej. 
 
Często pod wpływem im-

pulsu, sugestii lub obiegowej 
opinii  pracownicy decydują 
się na zmianę klasy podatko-
wej. Jednak rezygnacja z I kla-
sy podatkowej nie zawsze mu-
si być korzystna. Nigdy na-
prawdę nie wiadomo czy lepiej 
jest zostać przy I klasie podat-
kowej, czy wybrać ryzykowną 
kombinację III/V. Jak można 
przeczytać wyżej klasy podat-
kowe III/V wybierają małżon-
kowie, których różnica docho-
dów wynosi mniej więcej  
60% do 40%. Jest to jednak 
tylko teoria. Niektóre źródła 
podają inne proporcje i nie da 
się jednoznacznie powiedzieć, 
które z nich są najbardziej 
trafne. Jedno jest pewne osoba 
z III klasą podatkową ma mieć 
zdecydowanie wyższy dochód. 

Idealnym momentem dla wy-
boru klasy III/V jest sytuacja 
kiedy małżonek pracuje a żona 
zajmuje się domem. 

Prosimy, aby przed pod-
jęciem decyzji o zmianie klasy 
podatkowej, a w szczególności 
zmiany z klasy I na klasę III o  
dokładne przeanalizowanie 
swojej sytuacji. Pamiętajmy o 
tym, że płacony comiesięcznie 
podatek (Lohnsteuer) jest Tyl-
ko jakby zaliczką na poczet ro-
cznego podatku. Na to jak 
wysoki będzie roczny podatek 
ma wpływ wiele czynników i 
może okazać się, że przy kla-
sie podatkowej III będziemy 
musieli na końcu roku (po 
złożen iu Einkommensteuerer-
klärung) podatek nadpłacić.  
Jeśli taka nadpłata nastąpi i 
będzie ona wyżs za niż 400Ä to 

Finanzamt  zażąda od nas w 
roku następnym oprócz „nor-
malnego” comiesięcznego po-
datku również dodatkowo 
zaliczkę  (aby zapobiec ewen-
tualnej późniejszej nadpłacie).   

Nikt z nas nie lubi płacić 
podatków, pamiętajmy jednak, 
że zmiany klas podatkowych 
nie zawsze p rzynoszą korzyści 
i. Nawet jeżeli w pierwszej 
chwili wydaje się nam, że 
zrobiliśmy świetny krok na 
koniec może okazać się dla 
nas rozczarowaniem w postaci 
dopłaty do podatku. 

Smuda Consulting  
Zapraszamy do czytania 

naszych artykułów w 
tygodniku „Wochenblatt” 

oraz odwiedzin naszej strony 
internetowej:  

www.intertax24.com 
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„Młodym i Gniewnym” 
Którędy będziesz wracać? 
Abym ci mogła wyjść naprzeciw 
Szczęście ty moje… 
Rój myśli zaprząta głowę moją 
Niepokój zawładnął mym sercem 
Tak bardzo się boję… 
Żarliwie modlę się w ciszy 
Aby opatrzność nigdy cię nie opuszczała 
Szczęście ty moje… 
Za bardzo się oddaliłeś  
Aby radość była twą siostrą 
Abyś mógł nacieszyć się spokojem. 
Zawróć z tej drogi pozornie prostej 
Bez cienia żalu – nie patrz za siebie. 
Nie jest to miejsce dla pięknych i młodych 
Radości nie zaznasz tam 
Gniewnym pozostaw te niepokoje. 
Którędy będziesz wracać? 
Abym ci mogła usunąć przeszkodę 
Szczęście ty moje… 
Nie wiesz – ile tajemnic 
Życie przed tobą odsłoni 
Wkrótce odkryjesz 
Że niebo i świat cały 
Mogą być twoje…                             R.Kowol 


