
       

 

Program 

Prawne,bilansowe i podatkowe 
aspekty funkcjonowania firm w 
Polsce i Niemczech. Nie daj się 
zaskoczyć 

 
16.10.2013, 9.00-16.00  

 
Przerwy kawowe: 10:30 – 10.45; 14.45 – 15.00 
Obiad: 12.30 – 13.30 
 
Polskie i niemieckie prawo bilansowe  
 
 Wprowadzenie 

 Zarys regulacji obowiązujących w Polsce i w Niemczech  

 Porównanie uregulowania podstawowych zagadnień 

bilansowych  

 Rok obrotowy 

 Język 

 Waluta 

 Części składowe sprawozdania finansowego 

 Sprawozdanie z działalności 

 Elementy niemieckiego sprawozdania finansowego 

 Aktywa 

 Pasywa 

 Rachunek zysków i strat 

 Dodatkowe informacje 

 Podstawowe różnice między polskimi a niemieckimi 

zasadami wyceny bilansowej 

 Przekształcanie sprawozdań finansowych (PL=> DE, DE=>PL) 



       

 

 Pakiet konsolidacyjny –cel, zakres, zasady wypełniania 

 Aktualne zmiany w niemieckim prawie bilansowym 

Polskie i niemieckie prawo podatkowe 
  
 Wprowadzanie – zarys regulacji i systemu podatkowego w 

Niemczech  

 Wybór formy prawnej działalności gospodarczej w 

Niemczech.  

1) Odział i przedstawicielstwo w Niemczech i w Polsce.  

2) Spółki osobowe prawa polskiego i niemieckiego – 

porównanie regulacji prawnych.  

3) Spółki kapitałowe w Polsce i w Niemczech – porównanie 

regulacji prawnych.  

4) Rejestracja działalności gospodarczej, oddziału lub spółki 

w Niemczech.  

5) Kiedy istnieje obowiązek rejestracji na VAT>  

6) Urzędy i instytucje, w jakich należy zarejestrować 

działalność na terenie Niemiec.  

 

 Opodatkowanie działalności gospodarczej osoby fizycznej w 

Polsce a w Niemczech  

1) Dostępne formy opodatkowania.  

2) Omówienie niemieckich podatków (Einkommensteuer, 

Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer).  

 Zagadnienia szczególne związane z funkcjonowaniem 

oddziału i przedstawicielstwa:  

1) unikanie podwójnego opodatkowania przy dystrybucji 

zysków do zagranicznego przedsiębiorcy na podstawie 

Konwencji Modelowej OECD oraz polsko - niemieckiej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;  

2) problematyka cen transferowych;  

3) wyposażenie oddziału w kapitał – problemy praktyczne w 

Polsce i w Niemczech;  



       

 

4) ryzyka podatkowe wynikające z nieprawidłowych zasad 

rozliczeń;  

5) optymalizacja podatkowa transakcji prowadzonych w 

oparciu o oddział.  

 Spółka komandytowa – regulacje polskie i niemieckie w 

ujęciu porównawczym – kwestie podatkowe:  

1) opodatkowanie spółki i jej wspólników,  

2) status podatnika VAT,  

3) Gewerbesteuer w Niemczech  

4) optymalizacja podatkowa przy pomocy spółki 

komandytowej,  

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna – 

regulacje polskie i niemieckie –kwestie podatkowe:  

1) opodatkowanie spółki a opodatkowanie wspólników 

spółki z o.o. (CIT/PIT),  

2) obowiązek rejestracji na VAT,  

3) ukryta dywidenda w prawie niemieckim (verdeckte 

Gewinnausschüttung)  

4) WHT w przypadku wspólników zagranicznych,  

5) Pozostałe zagadnienia szczególne prawa niemieckiego  

 Spółka komandytowo-akcyjna:  

1) ramy prawne dla spółki komandytowo-akcyjnej w Polsce i 

w Niemczech,  

2) optymalizacja opodatkowania dochodów dzięki polskiej 

S.K.A.,  

3) niemiecka KGaA i zasady jej opodatkowania.  

 Problemy praktyczne.  

1) Spółki osobowe w świetle przepisów polsko – niemieckiej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – powstanie 

„zakładu” w rozumieniu przepisów podatkowych.  

2) Elementy międzynarodowego planowania podatkowego 

na przykładzie Polski i Niemiec.  



       

 

3) Planowanie podatkowe z wykorzystaniem spółek 

osobowych a przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące 

obejścia prawa podatkowego oraz interpretacji przepisów 

prawa podatkowego.  

 

Trener 
Wojciech Baucz   Tomasz Piekielnik 
 

Wojciech Baucz - Partner AVANTA odpowiedzialny za obsługę 
klientów z krajów niemieckojęzycznych. Studiował na Uniwersytecie 
w Passau w Niemczech. Absolwent Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem, nabytym w 
międzynarodowych firmach doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. 
Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych 
zgodnie z polskimi, niemieckimi oraz międzynarodowymi zasadami 
rachunkowości. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i posługuje 
się płynnie językiem niemieckim i angielskim. Uczestniczył w realizacji 
licznych projektów dla inwestorów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, 
podmiotów z branży budowlanej, samochodowej, usługowej i innych. 
Publikował w prasie gospodarczej i specjalistycznej. 

 
Tomasz Piekielnik – doradca podatkowy, partner zarządzający w 
PiekielnikiPartnerzy 
Poprzednio wiele lat związany z Ernst & Young we Wrocławiu oraz 
PricewaterhouseCoopers w Berlinie. Uznany ekspert prawa 
podatkowego oraz ceniony wykładowca. Obszarem jego specjalizacji 
jest między innymi międzynarodowe prawo podatkowe, regulacje 
dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła oraz wykładnia umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania. Posiada bogate 
doświadczenie w doradztwie na rzecz międzynarodowych firm, 
szczególnie na rzecz Klientów z krajów niemieckojęzycznych, 
przeprowadził i nadzorował wiele istotnych przeglądów podatkowych 
oraz badań due diligence, był doradcą podczas wielu transakcji M&A. 
Jego specjalizacją jest także optymalizacja podatkowa oraz doradztwo 
strategiczne. Pan Tomasz jest także autorem wielu publikacji, 
ekspertem dzienników Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, serwisów 
finansowych. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów 
podyplomowych oraz seminaria i konferencje podatkowe. Jest 
absolwentem Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą o 
specjalizacji prawo podatkowe oraz ekonomika opodatkowania 
przedsiębiorstw 
 

 

 

 


