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5. Οικονομικό- Δπιχειρηματικό Περιβάλλον 

Σηε Γεξκαλία ε θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ δηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή  θαη 

ηελ έδξα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Σύκθσλα κε ην γεξκαληθό δίθαην, πθίζηαληαη 3 θύξηεο 

λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ: Αλώλπκεο Εηαηξείεο ΑΕ (ζηηο νπνίεο ππάγνληαη νη Εηαηξείεο 

Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο GmbH, πνπ απνηεινύλ ηελ πιεηνςεθία θαη νη Αλώλπκεο Μεηνρηθέο 

Εηαηξείεο ΑG), Πξνζσπηθέο Εηαηξείεο θαη Υπνθαηαζηήκαηα Ξέλσλ Εηαηξεηώλ. Γηα ηελ ίδξπζε 

εηαηξείαο mini GmbH νπζηαζηηθά δελ απαηηείηαη ειάρηζην θεθάιαην (νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηε 

γεξκαληθή λνκνζεζία ζε έλα Επξώ), ελώ αληίζηνηρα γηα πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα 

ππνθαηαζηήκαηα ην ειάρηζην θεθάιαην δύλαηαη  λα είλαη κεδεληθό. 

Η θνξνιόγεζε ζηε Γεξκαλία ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ επηβάιιεηαη κέζσ δύν μερσξηζηώλ 

θόξσλ:  

A. Εληαίνο Φόξνο Εηαηξηθνύ Εηζνδήκαηνο (Körpeschaftssteuer): Σπληειεζηήο 15% επί ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα όιεο ηηο κνξθέο εηαηξεηώλ,  

A1. Εληαίνο Φόξνο σο Εηζθνξά Αιιειεγγύεο (Solidaritätszuschlag): Σηαζεξόο ζπληειεζηήο 

5,5% ππνινγηδόκελνο επηπξνζζέησο επί ηνπ εληαίνπ θόξνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα όιεο 

ηηο κνξθέο εηαηξεηώλ θαη  

B. Φόξνο Επηηεδεύκαηνο (Gewerbesteuer): Επηβάιιεηαη θαη εηζπξάηηεηαη από ηελ Τνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ιεηηνπξγίαο ε εηαηξεία. Σηελ νπζία πξόθεηηαη γηα 

θπκαηλόκελν αλά πεξηνρή δεκνηηθό θόξν, κε ειάρηζην ζπληειεζηή 7%, θηλνύκελνο όκσο θαηά 

κέζν όξν κε ζπληειεζηή 14% ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Η θνξνιόγεζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ επηβάιιεηαη δηα ησλ θόξσλ: 

Α. Φόξνο Εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο (Einkommenssteuer): Επηβάιιεηαη επί ησλ θεξδώλ ηεο 

εηαηξείαο θαη επηκεξίδεηαη ζηνπο κεηόρνπο αλαιόγσο ηεο κεηνρηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο. 

Κπκαηλόκελνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο: 14% επί εηεζίσλ θεξδώλ έσο 8.354 Επξώ, 42% επί 

θεξδώλ κέρξη 52.882 Επξώ θαη θαη’ αλώηαην όξην 45% επί θεξδώλ άλσ ησλ 250.730 Επξώ. 

Α1. Εληαίνο Φόξνο σο Εηζθνξά Αιιειεγγύεο: Σηαζεξόο ζπληειεζηήο 5,5% ππνινγηδόκελνο 

επηπξνζζέησο επί ηνπ εληαίνπ θόξνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 
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Β. Φόξνο Επηηεδεύκαηνο: Πξνβιέπεηαη θνξνινγηθή απαιιαγή ζε πνζά κέρξη 24.500. 

Επηβάιιεηαη κε ζπληειεζηή θαζνξηδόκελν από ηελ ηνπηθή αξρή ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα 

ιεηηνπξγίαο ε εηαηξεία. 

Σύκθσλα κε ην γεξκαληθό Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ε θνξνιόγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

Γεξκαλία ην 2014 θαηά κέζν όξν θπκαίλεηαη πεξί ην 29,83%.  

Άιινη ζεκαληηθνί θόξνη πνπ επηβάιινληαη ζηε Γεξκαλία είλαη: 

Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Mehrwertsteuer): Επί ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ κε ζπληειεζηή 19% θαη κε ρακειόηεξν ζπληειεζηή 7% ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. 

Φόξνο Εηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ (Einkommenssteuer): Φόξνο πξννδεπηηθήο θιίκαθαο 

κε νξνθή ην 38,7%, επηβαιιόκελνο ζε εηήζηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ €8.130. 

Φόξνο Ιδηνθηεζίαο (Grundsteuer): Κπκαηλόκελνο βάζεη ηεο εθηηκώκελεο αμίαο θαη ησλ 

δεκνηηθώλ θαη θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ. 

Φόξνο Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ (Grunderwerbsteuer): Αλέξρεηαη ζην 4,5% επί ηεο ηηκήο αγνξάο 

ηνπ αθηλήηνπ. 

Κεθαιαηνπρηθόο Φόξνο (Kapitalertragssteuer). Αθνξά ηε θνξνιόγεζε κεξηζκάησλ θαη αλέξρεηαη 

ζε 25% πξνζηηζέκελνπ επίζεο ηνπ ζπληειεζηνύ εηζθνξάο αιιειεγγύεο.  

Αθόκε πξνβιέπνληαη εηδηθνί θόξνη θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζε ηζηγάξα, θαθέ, αιθνόι, 

πεηξέιαην, ειεθηξηθό ξεύκα, θαζώο θαη ζηα νρήκαηα. 


