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ΘΔΜΑ:  Απόθαζη Ομοζπονδιακού Γημοζιονομικού Γικαζηηρίοσ σπέρ ηης 

ζσνηαγμαηικόηηηας ηης Διζθοράς Αλληλεγγύης 

 

Με ζρεηηθή ηνπ απόθαζε πνπ δεκνζηεύζεθε ζηα ηέιε Ιαλνπαξίνπ, ην Οκνζπνλδηαθό 

Δεκνζηνλνκηθό Δηθαζηήξην (Bundesfinanzhof - BFH) έθξηλε όηη δελ είλαη αληηζπληαγκαηηθή ε 

εηζθνξά αιιειεγγύεο (Solidaritätszuschlag) κε ηε κνξθή πνπ ηζρύεη από ην 2020, θαη 

απέξξηςε ζρεηηθή αγσγή πνπ ππνζηεξηδόηαλ από ηελ γεξκαληθή Έλσζε Φνξνινγνπκέλσλ. 

Σύκθσλα κε ην γ/Οηθνλνκηθό Ιλζηηηνύην (Institut der deutschen Wirtschaft – IW) κε έδξα ηελ 

Κνισλία, ηα θξαηηθά έζνδα από ηελ ελ ιόγσ εηζθνξά εθηηκώληαη ζε πεξίπνπ € 13 δηο.  

Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν Πξόεδξνο ηνπ BFH, H.-J. Thesling «ζηελ παξνύζα ππόζεζε, 

ην Δηθαζηήξην δελ είλαη πεπεηζκέλν όηη ε πξνζαύμεζε αιιειεγγύεο γηα ην 2020 θαη ην 2021 είλαη 

αληηζπληαγκαηηθή» θαη, ζπλεπώο, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ε αλάγθε παξαπνκπήο ηεο ππόζεζεο ζην 

Οκνζπνλδηαθό Σπληαγκαηηθό Δηθαζηήξην (Bundesverfassungsgericht). 

Τν BFH θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα απηό, αθνύ απέξξηςε ηνπο δύν βαζηθνύο ηζρπξηζκνύο ησλ 

ελαγόλησλ: 1) όηη παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ηζόηεηαο, θαζώο κόλν ην 10% ησλ 

θνξνινγνύκελσλ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ηελ εηζθνξά, θαη 2) όηη εμέιηπε ε λνκηκνπνηεηηθή 

βάζε ηνπ κέηξνπ, θαζώο ην Σύκθσλν Αιιειεγγύεο (Solidarpakt ΙΙ), γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε 

ηνπ νπνίνπ πξννξηδόηαλ ε εηζθνξά, έιεμε ην 2019. Επηζεκαίλεηαη όηη ην ελ ιόγσ Σύκθσλν 

Αιιειεγγύεο ζπληζηνύζε ρξεκαηνδνηηθό κέηξν γηα ηε ζηήξημε ησλ Κξαηηδίσλ ηεο πξώελ Αλ. 

Γεξκαλίαο. 

 Ωο πξνο ηνλ πξώην ηζρπξηζκό, ην Δηθαζηήξην απεθάλζε όηη δελ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο 

ηζόηεηαο, δηόηη από «θνηλσληθή άπνςε» είλαη επαξθώο δηθαηνινγεκέλε ε επηβνιή ηεο εηζθνξάο 

αιιειεγγύεο ζηνπο θνξνινγνύκελνπο κε ηα πςειόηεξα εηζνδήκαηα. Ωο πξνο ην δεύηεξν 

ηζρπξηζκό, ην BFH έθξηλε όηη ε Γεξκαληθή Κπβέξλεζε επηρεηξεκαηνιόγεζε πεηζηηθά όηη νη 

απμεκέλεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο γηα ηελ πξώελ Αλ. Γεξκαλία παξακέλνπλ, παξά ηε ιήμε ησλ 

Σπκθώλσλ Αιιειεγγύεο Ι & ΙΙ. Όπσο κάιηζηα δηεπθξίληζαλ νη Γεξκαλνί δηθαζηέο, «κηα 

πξόζζεηε [θνξνινγηθή] ππνρξέσζε δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ ρξνληθά 

πεξηνξηζκέλε ή λα επηβάιιεηαη γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα».  

Μεηαμύ ησλθπβεξλεηηθώλ εηαίξσλ, ε απόθαζε έγηλε δεθηή κε αλάκηθηα αηζζήκαηα. Από ηε 

κία, SPD θαη Πξάζηλνη ηελ ππνδέρζεθαλ κε ηθαλνπνίεζε: ν εθπξόζσπνο ηνπ SPD γηα ζέκαηα 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, Μ. Schrodi δήισζε όηη «ζπλερίδεη λα ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα 

θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε κεηά ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο», όπσο επί παξαδείγκαηη ιόγσ ησλ 

«δπζαλάινγσλ επελδπηηθώλ δαπαλώλ ζηα λέα νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα». Ο Αληηπξόεδξνο ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ησλ Πξαζίλσλ, A. Audretsch ππνζηήξημε όηη «ε ζεκεξηλή απόθαζε 

είλαη έλα ζεκαληηθό βήκα, αιιά όρη ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο, θαζώο νη νηθνλνκνιόγνη δηθαίσο 

δεηνύλ λα απμεζεί ν αλώηαηνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο θξίζε».  



Αληηζέησο, ν εθπξόζσπνο γηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ FDP/Φηιειεπζέξσλ. M. 

Herbrand, δελ έθξπςε ηε δπζαξέζθεηά ηνπ θαη ππνζηήξημε όηη ε απόθαζε ζπληζηά «κηα πηθξή 

απνγνήηεπζε γηα ηα εθαηνκκύξηα πνιηηώλ, ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηε δηθή καο νπηηθή, θαινύληαη 

παξάλνκα εδώ θαη ηξία ρξόληα λα πιεξώλνπλ ηελ εηζθνξά». Σεκεηώλεηαη όηη, ν λπλ γ/Υπνπξγόο 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξνο ηνπ FDP, C. Lindner (ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνθάηνρό ηνπ θαη λπλ 

Γ/Καγθειάξην Scholz/SPD), επέιεμε λα κελ εκπιαθεί θαζόινπ ην Υπνπξγείν ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία ελώπηνλ ηνπ BFH. Μάιηζηα, ε θνηλ. Υθππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ θαη ζηέιερνο ηνπ 

θόκκαηνο, K. Hessel, ππνζηήξημε, ζε ζρεηηθή ηεο αλάξηεζε, όηη θαη κεηά ηε δηθαζηηθή 

απόθαζε, ν ζηόρνο ηνπ FDP παξακέλεη ε θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο. 

Ιδηαηηέξσο αξλεηηθό ζε ό,ηη αθνξά ηε ζπλέρηζε εθαξκνγήο ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο είλαη 

θαη ην Ιλζηηηνύην IW, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Έλσζε Εξγνδνηώλ. Ο 

εκπεηξνγλώκσλ επί θνξνινγηθώλ ζεκάησλ ηνπ IW, T. Hentze, επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά όηη 

ε ελ ιόγσ εηζθνξά «έρεη κεηαηξαπεί ζε έλαλ θεθαιπκκέλν εηαηξηθό θόξν, ν νπνίνο είλαη 

ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο ζε δύζθνιεο νηθνλνκηθέο πεξηόδνπο». Σύκθσλα κε ηνλ θ. Hentze, από ηα 

€ 13 δηο πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνύλ ζηελ Γεξκαλία κέζσ ηεο εηζθνξάο ην 2023, ηα € 7 δηο. 

ζα πξνέξρνληαη από ηε επηπιένλ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ γ/επηρεηξήζεσλ. 

Επηζεκαίλεηαη όηη ζηε Γεξκαλία εμαηξνύληαη ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηα θπζηθά πξόζσπα 

πνπ είλαη ππόρξεα ζε θόξν εηζνδήκαηνο, ησλ νπνίσλ ν αξρηθώο ππνινγηζζείο θόξνο δελ 

ππεξβαίλεη ηα € 17.534 γηα άγακνπο θαη ηα € 35.085 γηα έγγακα δεπγάξηα. Εμαηξνύληαη, 

δειαδή, νη θνξνινγνύκελνη κε εηήζην αηνκηθό αθαζάξηζην εηζόδεκα έσο πεξίπνπ € 65.000. Η 

ελ ιόγσ εηζθνξά αλέξρεηαη ζε 5,5% επί ηνπ θαηαβιεηένπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ή θόξνπ λ.π. 

 


