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5. Οικονομικό- Επιχειρηματικό Περιβάλλον 
Στη Γερμανία η φορολογία των επιχειρήσεων διαμορφώνεται ανάλογα με  τη νομική μορφή  και 
την έδρα λειτουργίας της εταιρείας. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, υφίστανται 3 κύριες 
νομικές μορφές επιχειρήσεων: Ανώνυμες Εταιρείες  (ως επί το πλείστον Εταιρείες Περιορισμένης 
Ευθύνης  GmbH και Ανώνυμες Εταιρείες ΑG), προσωπικές εταιρείες και υποκαταστήματα ξένων 
εταιρειών.  Για την ίδρυση εταιρείας mini Gmbh   ουσιαστικά δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο 
(ορίζεται σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία σε 1Ευρώ), ενώ αντίστοιχα στις προσωπικές 
επιχειρήσεις και στα υποκαταστήματα το ελάχιστο κεφάλαιο μπορεί να είναι μηδενικό.    
Η φορολόγηση  των εταιρειών στη Γερμανία επιβάλλεται μέσω δύο ξεχωριστών φόρων:  
A1. Ενιαίος Φόρος Εταιρικού  Εισοδήματος (Körperschaftssteuer): Συντελεστής 15% επί του 
φορολογητέου   εισοδήματος για όλες τις μορφές εταιρειών 
A2. Ενιαίος Φόρος Αλληλεγγύη(Solidaritätszuschlag):  Σταθερός συντελεστής 5,5% επί 
φορολογητέου εισοδήματος για όλες τις  μορφές εταιρειών  και 
B.     Επαγγελματικός Φόρος(Gewerbesteuer): Επιβάλλεται και εισπράττεται από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, όπου έχει την έδρα λειτουργίας η εταιρεία. Στην ουσία πρόκειται για κυμαινόμενο 
ανά περιοχή δημοτικό φόρο, ο οποίος  κατά μέσο όρο κινείται περί το 14% . 

Σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών ο μέσος όρος φορολόγησης των επιχειρήσεων 
στη Γερμανία το 2013 διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 29,83%.  
 
Πέραν της φορολόγησης επιχειρήσεων άλλοι σημαντικοί φόροι που επιβάλλονται στη Γερμανία  
είναι:  
1. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Mehrwertsteuer): Επί της  πλειοψηφίας των προϊόντων και 

υπηρεσιών με συντελεστή 19% και με χαμηλότερο συντελεστή 7%  σε περιορισμένο αριθμό  
προϊόντων και υπηρεσιών. 

2. Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Einkommenssteuer): Φόρος προοδευτικής 
κλίμακας με οροφή το 38,7%, επιβαλλόμενος  σε ετήσια  εισοδήματα άνω των €8.130. 

3. Φόρος Ιδιοκτησίας (Grundsteuer): Κυμαινόμενος βάσει της εκτιμώμενης αξίας και των 
δημοτικών και φορολογικών συντελεστών. 

4. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων(Grunderwerbsteuer): Ανέρχεται στο 4,5% επί  της τιμής 



αγοράς του ακινήτου. 
 


