
 

Podatek od zakwaterowania – co to jest i czemu służy? 
 
Podatek od zakwaterowania dotyczy nakładów poniesionych 
przez gościa z tytułu możliwości wykupienia zorganizowanego 
prywatnie, odpłatnego noclegu w obiekcie oferującym 
zakwaterowanie. 
 
Podatek od zakwaterowania stanowi – podobnie jak podatek od 
posiadania psa („Hundesteuer“) oraz podatek od posiadania 
kolejnego mieszkania („Zweitwohnungssteuer”) – lokalny 
podatek od ponoszonych nakładów („örtliche Aufwandsteuer“). 
Nazwany jest tak, dlatego że obejmuje on „szczególny nakład“, 
tj. część dochodu przeznaczoną na rzeczy, które mają na celu 
zaspokojenie potrzeb wykraczających poza podstawowe 
potrzeby bytowe.  
 
Podstawę prawną stanowi statut dotyczący pobierania podatku 
od zakwaterowania w stolicy kraju związkowego Dreźnie z dnia 
7 maja 2015 roku. 
 
Pobieraniu podatków, w tym podatku od zakwaterowania, nie 
przyświeca żaden konkretny cel – uzyskane kwoty są źródłem 
dochodu dla budżetu miasta. Do najważniejszych wydatków 
pokrywanych z budżetu miasta Drezna należą świadczenia 
socjalne, a także budowa i utrzymanie szkół oraz placówek 
dziennej opieki nad dziećmi; ponadto przy pomocy środków z 
budżetu miejskiego finansuje się instytucje kulturalne oraz 
obiekty sportowe. 
 
Kto jest objęty obowiązkiem podatkowym? 
 
Uiszczenie podatku od zakwaterowania zasadniczo obowiązuje 
wszystkie osoby, które prywatnie i odpłatnie korzystają 
z noclegu w hotelu, zajeździe, pensjonacie, ośrodku kolonijnym 
lub innym domu wypoczynkowym bądź na polu namiotowym, 
chyba że osoby te są wyjątkowo zwolnione z obowiązku 
podatkowego (szczegóły poniżej). Nocleg na polu kempingowym 
podlega opodatkowaniu, o ile pole kempingowe oferuje 
specjalne pomieszczenia sanitarne. 
 
Ile wynosi podatek od zakwaterowania i kiedy należy go 
uregulować? 
 
Wysokość podatku od zakwaterowania zależy od kwoty 
uiszczonej za nocleg danej osoby (łącznie z podatkiem VAT). Jeśli 
opłatę za wspólny pokój reguluje kilku gości (razem), na każdą 
osobę przypada wówczas opłata równa kwocie rachunku za cały 
pokój, podzielonej przez liczbę osób, które korzystały z tego 
noclegu. 
 
Podatek od zakwaterowania wynosi odpowiednio 

 
 w przypadku podstawy obliczenia w wys. do < 30 euro: 

1 euro, 
 w przypadku podstawy obliczenia w wys. od 30 euro do 

< 60 euro: 3 euro,  
 w przypadku podstawy obliczenia w wys. od 60 euro do  

< 90 euro: 5 euro, 

 w przypadku podstawy obliczenia w wys. od 90 euro do 
< 120 euro: 7 euro  

 
i tak dalej, przyjmując, że w każdym przypadku podstawa 
obliczenia powiększona o 30 euro oznacza kwotę podatku 
wyższą o 2 euro. Przykładowo gość spędzi 5 nocy w pokoju 
jednoosobowym, za który opłata bez śniadania wynosi 55 euro 
za noc. Kwota ta mieści się w przedziale od 30 euro do < 60 euro, 
a wysokość podatku w tym przedziale wynosi 3 euro za jeden 
nocleg. Kwota podatku za cały okres zakwaterowania wyniesie 
zatem 15 euro (5 noclegów x 3 euro). 
 
Podatek należy uregulować najpóźniej ostatniego dnia pobytu 
w obiekcie zakwaterowania – najczęściej zatem w momencie 
wymeldowania. 
 
Uwaga: 
Proszę pamiętać, że zarządca miejsca noclegowego jest 
zobowiązany do pobrania od Państwa podatku od 
zakwaterowania. Jeśli w Państwa przekonaniu zarządca obciążył 
Państwa podatkiem niesłusznie, proszę w pierwszej kolejności 
uregulować płatność, a następnie zgłosić się do Urzędu 
ds. podatków oraz kasy miejskiej w Dreźnie (niem. Das Steuer- 
und Stadtkassenamt) z wnioskiem o zwrot kwoty. Dane do 
kontaktu znajdują się na odwrocie niniejszego powiadomienia. 
 
Czy możliwe jest zwolnienie z obowiązku podatkowego? 
 
Podatku nie nalicza się wobec: 
 osób korzystających z noclegu wyłącznie podczas wyjazdów 

służbowych lub wyjazdów mających związek ze szkoleniem 
lub doskonaleniem zawodowym; 

 dzieci poniżej 18. roku życia; 
 osób o dużym stopniu niepełnosprawnosci, posiadających 

odpowiednie dokumenty potwierdzające stopień 
niepełnosprawności na poziomie co najmniej 80%, jak 
również  

 osoby towarzyszącej osobie o dużym stopniu 
niepełnosprawności, posiadającej odpowiednie dokumenty 
potwierdzające stopień niepełnosprawności na poziomie co 
najmniej 80% i zawierające oznaczenie „B” (niem. 
Begleitperson – osoba towarzysząca). 

 
Ważne: 
Proszę pamiętać, że zarządca miejsca noclegowego jest 
zobowiązany do odnotowania Państwa nazwiska, adresu 
zamieszkania, daty urodzenia oraz daty przyjazdu i odjazdu, jak 
również do zażądania od Państwa potwierdzenia przekazanych 
danych podpisem, jeżeli z powodu zwolnienia z obowiązku 
podatkowego nie jest pobierany podatek od zakwaterowania. 
Dotyczy to również dzieci w wieku poniżej 18 lat, o ile nie 
korzystają z zakwaterowania, przebywając pod opieką osób 
dorosłych. 
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Jak potwierdzić zarządcy miejsca noclegowego służbowy cel 
swojego pobytu lub zwolnienie z obowiązku podatkowego? 
 
Pracownicy oraz osoby przechodzące szkolenie lub doskonalenie 
zawodowe: 
 
Od tych osób oczekuje się jedynie okazania nieformalnego 
potwierdzenia pracodawcy lub instytucji edukacyjnej. 
Potwierdzenie musi wyraźnie podkreślać służbowy cel noclegu 
lub odnosić się do odbywanego szkolenia zawodowego 
i zawierać następujące dane: 
 
 nazwę oraz adres pracodawcy lub instytucji edukacyjnej, 
 imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby korzystającej 

z noclegu oraz 
 terminy noclegów. 
 
Osoby samozatrudnione / wykonujące wolny zawód: 
 
Osoby wykonujące wolny zawód lub prowadzące własną 
działalność gospodarczą mogą potwierdzić służbowy cel podróży 
własnoręcznie przez wypełnienie urzędowego formularza (wzór 
formularza można znaleźć na stronie internetowej stolicy kraju 
związkowego Drezna).  
 
Dzieci lub goście poniżej 18. roku życia: 
 
W tym wypadku wystarczy np. podać wiek dziecka w formularzu 
meldunkowym, wypełnianym przez rodziców lub osoby 
towarzyszące, i w ten sposób potwierdzić prawdziwość danych. 
Ważne jest, aby podać nazwisko pełnoletniej osoby 
towarzyszącej (rodzica), która w razie konieczności będzie mogła 
potwierdzić, że gość zwolniony z obowiązku podatkowego był 
w trakcie pobytu niepełnoletni. 
 
Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności /  
osoby towarzyszące: 
 
W tym przypadku wystarczające jest okazanie odpowiedniego 
dokumentu poświadczającego duży stopień niepełnosprawności. 
 
Czym grozi okazanie nieprawdziwego potwierdzenia? 
 
Gość lub pracodawca/osoba prawna prawa publicznego mająca 
prawo zatrudniać urzędników zaświadczają w potwierdzeniu, że 
powodem noclegu były sprawy służbowe bądź szkolenie lub 
doskonalenie zawodowe. Osoby, które okazały nieprawdziwe 
potwierdzenie, poniosą odpowiedzialność za uchylanie się od 
zapłaty należnego podatku. Wystawianie potwierdzeń 
niezgodnych z prawdą może być ścigane jako wykroczenie lub 
czyn karalny. 
 
Czy osoba korzystająca z noclegu ma w ogóle prawny 
obowiązek podania powodu swojego pobytu? 
 
Gość nie jest zobowiązany do podawania okoliczności swojej 
podróży. Jeśli jednak gość nie zgłosi i nie potwierdzi służbowego 
celu swojego pobytu, będzie miał obowiązek zapłaty należnego 
podatku od zakwaterowania. 
 
Czy gość może przedstawić dowód służbowego celu podróży 
w późniejszym terminie i z tego tytułu otrzymać zwrot 
wniesionego podatku od zakwaterowania? 
 
Jeżeli gość został obciążony za swój pobyt podatkiem od 
zakwaterowania, ponieważ nie przedstawił potwierdzenia 
służbowego celu podróży lub odbywanego w tamtym czasie 
szkolenia lub doskonalenia zawodowego, może on zgłosić się do 

Urzędu ds. podatków oraz kasy miejskiej w Dreźnie i, okazując 
odpowiednie dokumenty (kopię rachunku oraz potwierdzenie 
pracodawcy lub instytucji edukacyjnej), ubiegać się o zwrot 
pobranego podatku od zakwaterowania. 
 
Kiedy statut wchodzi w życie? 
 
Statut regulujący pobieranie podatku od zakwaterowania 
wchodzi w życie dnia 1 lipca 2015 roku. W związku z tym od 1 
lipca 2015 roku wszystkie noclegi oferowane prywatnie 
i odpłatnie będą podlegały opodatkowaniu. 
 
Gdzie można uzyskać dalsze informacje na temat podatku od 
zakwaterowania w Dreźnie? 
 
Internet:  
www.dresden.de/anliegen  
Hasło: Beherbergungssteuer 
 
E-mail: 
steuer-stadtkassenamt@dresden.de 
 
Adres dla odwiedzających:  
Dr.-Külz-Ring 19  
Pokój: 4/206 oraz 207 
01067 Dresden 
telefon: (03 51) 4 88 20 86 
faks: (03 51) 4 88 28 98 
 
Adres do korespondencji:  
Landeshauptstadt Dresden 
Steuer- und Stadtkassenamt 
FB Aufwandsteuern 
Postfach 12 00 20 
01001 Dresden  

 
Godziny otwarcia:  
Poniedziałek: 9.00 – 12.00  
Wtorek: 9.00 – 18.00  
Czwartek:  9.00 – 18.00  
Piątek:  9.00 – 12.00  
 
 
 
Kontakt 
 
Wydawca 
Stolica kraju związkowego Drezno 
 
Urząd ds. podatków oraz kasy miejskiej 
telefon (03 51) 4 88 24 96  
faks (03 51) 4 88 28 98 
e-mail steuer-stadtkassenamt@dresden.de 
 
Urząd ds. prasy i promocji 
telefon (03 51) 4 88 23 90 
faks (03 51) 4 88 22 38 
e-mail  presse@dresden.de 
 
Postfach 12 00 20 
01001 Dresden 
www.dresden.de 
 
Numer ogólnej infolinii dotyczącej spraw urzędowych: 115 – czekamy na pytania! 
 
Wydanie poprawione w grudniu 2016 r. 
 
Zabrania się przesyłania zaszyfrowanych elektronicznych dokumentów. 
Elektroniczne dokumenty opatrzone odpowiednim elektronicznym podpisem 
można dostarczać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: 
www.dresden.de/kontakt. Niniejszy materiał informacyjny stanowi element 
promocji stolicy kraju związkowego Drezna. Zabrania się wykorzystywania go do 
pozyskiwania głosów wyborczych. Partie polityczne mogą wykorzystywać niniejszy 
dokument w celach informowania swoich członków. 

  ... 

http://www.dresden.de/kontaktformular/?receiver_email=steuer-stadtkassenamt@dresden.de&receiver_name=Landeshauptstadt+Dresden%7CAbt.+Gewerbesteuer/+Aufwandsteuer&back_adress=/de/02/or/or_struktur/strukturelemente/stadt_dresden_6225.php
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