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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Γλϊςςα Γερμανικι 

Πρωτεφουςα Βερολίνο 

Πολίτευμα Κοινοβουλευτικι Δθμοκρατία 

Επί κεφαλισ κράτουσ 
Ομοςπονδιακόσ Πρόεδροσ:                      
Joachim Gauk 

Διάρκρωςθ πολιτεφματοσ 
16 Ομόςπονδα κρατίδια 
Βουλι & Ομοςπονδιακό υμβοφλιο 

Επί κεφαλισ κυβζρνθςθσ Καγκελάριοσ Angela Merkel 

Επιφάνεια 357.104,07 τετρ. χλμ. 

Πλθκυςμόσ 80.925.031 (τοιχεία 2014) 

Πυκνότθτα πλθκυςμοφ 226 κάτοικοι / τετρ. χλμ. 

ΑΕΠ ονομαςτικό (2014) 2.915,7 δισ; €   

ΑΕΠ / κάτοικο 35.247 €   

Νόμιςμα Ευρϊ (1 € = 100 λεπτά) 

Ημερομθνίεσ ίδρυςθσ 
23 Μαίου 1949: Ομοςπονδιακι Δθμοκρα-
τία τθσ Γερμανίασ 

Εκνικι επζτειοσ 
3 Οκτωβρίου (Ημζρα τθσ Γερμανικισ Ενο-
ποίθςθσ) 

Χρονικι ηϊνθ 
UTC+1 Ώρα κεντρ. Ευρϊπθσ 
UTC+2 (Μάρτιοσ ζωσ Οκτϊβριοσ) 

Διακριτικό χϊρασ ςτα οχιματα D 

Κατάλθξθ δ/νςεων διαδικτφου .de 

Σθλεφωνικόσ κωδικόσ +49 

Überschr if t  Ar t ikel  Innensei te  

Εξζλιξθ κυριωτζρων μεγεκών γερμανικισ οικονομίασ 

(μεταβολή ωσ προσ προηγοφμενο έτοσ, %, 2012-2014) 

  2012 2013 2014 

ΑΕΠ 0,4 0,1 1,6 

Δαπάνεσ νοικοκυριών 
2,2 2,1 2,1 

Κρατικζσ δαπάνεσ 3,5 3,8 3,9 

Ακακάριςτεσ επενδφςεισ 

3,4 1,9 5,2 

Εξοπλιςμόσ -2,2 -2,1 4,3 

Πάγιεσ εγκαταςτάςεισ 

3,4 -2,2 0,4 

Εγχώρια ηιτθςθ 0,8 2,2 2,7 

Εξαγωγζσ 4,4 1,4 3,5 

Ειςαγωγζσ 2,1 1,4 1,9 

Σιμζσ καταναλωτοφ 2 1,5 0,8 

Εργατικό δυναμικό (ςε εκ.) 

44,2 44,5 44,7 

Άνεργοι (ςε εκ.) 2,2 2,2 2,1 

16 ομόζπονδα κραηίδια 
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Η ίδρυςθ εταιρείασ είναι ςχετικϊσ εφκολθ υπόκεςθ.  

Τπάρχουν διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν, είναι όμωσ ξεκάκαρεσ.  

Δεν γίνεται διάκριςθ μεταξφ Γερμανϊν πολιτϊν και μθ και δεν υπάρχει περιορι-

ςμόσ ςτον επαναπατριςμό των κεφαλαίων. 

Πώσ μπορώ να ιδρφςω εταιρεία 

Ποιόσ δικαιοφται 
να ιδρφςει εταιρεία 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Δικαιοφνται να ιδρφςουν εταιρεία ςτθν Γερμανία όπωσ και ςτα άλλα κράτθ – μζλθ 

τθσ Ε.Ε. Απαιτείται μόνον να ζχουν καταχωρθκεί ςτο τοπικό μθτρϊο κατοίκων 

(Einwohnermeldeamt) και να διακζτουν τα απαιτοφμενα κεφάλαια. 

Απαιτείται να λάβουν πρϊτα άδεια εγκατάςταςθσ (Niederlassungserlaubnis), με 

τθν οποία μποροφν να προχωριςουν ςτθν ίδρυςθ εταιρείασ όποτε το επικυμι-

ςουν. Προκειμζνου να λάβουν άδεια διαμονισ και ίδρυςθσ εταιρείασ 

(Aufenthaltserlaubnis), οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν ςτθν Γερμανία ι 

ςτο πλθςιζςτερο γερμανικό προξενείο ςτον τόπο κατοικίασ τουσ τα εξισ ζγγραφα: 

 Αίτθςθ αδείασ διαμονισ 

 Επιχειρθματικό ςχζδιο 

 Βιογραφικό 

 Αποδεικτικά ςτοιχεία επαγγελματικϊν προςόντων και εμπειρίασ 

Με τθν αίτθςι τουσ πρζπει να αποδείξουν ότι: 
 Τπάρχει ςυγκεριμζνο οικονομικό ςυμφζρον ι ειδικι ανάγκθ για τθν προ-

τεινόμενθ επιχείρθςθ 
 Η επιχείρθςθ κα ωφελιςει τθν εκνικι οικονομία 
 Tα απαιτοφμενα κεφάλαια καλφπτονται είτε από τραπεηικζσ εγγυιςεισ 

είτε από άλλου ςτοιχεία ενεργθτικοφ (κατακζςεισ, γθ, χρεόγραφα, 
κ.λ.π.). 

 
Οι αιτιςεισ παροχισ αδείασ διαμονισ εξετάηονται από τθν Γερμανικι Αρχι Αλλο-
δαπϊν (Ausländeramt). 
 
Οι προχποκζςεισ ζναρξθσ ανεξάρτθτθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (π.χ. λογι-
ςτισ, κ.λ.π.) ορίηονται από τον Νόμο περί Διαμονισ (AufenthG). Σο επιχειρθματικό 
ςχζδι εξετάηεται από Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο (ΙΗΚ) του τόπου 
όπου κα ζχει τθν ζδρα τθσ θ εταιρεία. 

Πολίτεσ κρατϊν – μελϊν 

τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

Πολίτεσ τρίτων χωρϊν 

Η βαςικι διάκριςθ είναι μεταξφ πολιτϊν των κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και μθ. 

 ΕΛ. 3 



 

 

Διαδικαςία ίδρυςθσ  Για τθν ίδρυςθ τθσ εταιρείασ απαιτοφνται τα εξισ βιματα: 
 θ διλωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ ςε δφο φορολογικζσ Αρχζσ: 
  - Αρχή επιχειρηματικών φόρων (Gewerbesteueramt) 
  - Φορολογική Αρχή (Finanzamt) 
 μζςω ςυμβολαιογράφου να εκδοκεί δικαςτικι απόφαςθ από το τοπικό 

δικαςτιριο (Amtsgericht). Δεν απαιτείται θ ζκδοςθ δικαςτικισ απόφα-
ςθσ για τισ εταιρείεσ τφπου GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) 

 
Για τθν διλωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ ςτθν Αρχι επιχειρθματικϊν φόρων 
(Gewerbesteueramt) απαιτοφνται τα εξισ: 

 ταυτότθτα ι διαβατιριο 

 άδεια διαμονισ. Για τουσ πολίτεσ των κ-μ ΕΕ αρκεί θ καταχϊρθςθ ςτο 
τοπικό μθτρϊο κατοίκων (Einwohnermeldeamt) 

 αναλόγωσ τθσ δραςτθριότθτασ μπορεί να απαιτείται άδεια από τον αρμό-
διο φορζα καταβολι του απαιτοφμενου τζλουσ 

Η Αρχι επιχειρθματικϊν φόρων επικοινωνεί θ ίδια με τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ 
φορείσ για τθν λιψθ των απαραίτθτων ςτοιχείων. 
 
Αναλόγωσ με το αντικείμενο τθσ εταιρείασ, μπορεί να απαιτείται θ  υποβολι δια-
φόρων πιςτοποιθτικϊν. Εταιρείεσ υγειονομικοφ χαρακτιρα χρειάηονται πιςτοποιθ-
τικό ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ που εκδίδει θ Τγειονομικι Τπθρε-
ςία (Gesundheitsamt).  
 
Εταιρείεσ με αντικείμενο οικοδομικζσ εργαςίεσ ι επιςκευζσ κτιρίων χρειάηονται 
ζγκριςθ από τθν Πολεοδομικι Τπθρεςία (Bauamt). 
 
Επιχειριςεισ που απαςχολοφν προςωπικό απαιτείται να το αςφαλίηουν ςτο Σαμείο 
Αςφάλιςθσ Ατυχθμάτων Απαςχόλθςθσ. 
 
Επιχειριςεισ που ζχουν τεχνικό χαρακτιρα, όπωσ επιςκευζσ, θλεκτρολογικζσ εργα-
ςίεσ, κ.λ.π. απαιτοφν εγγραφι ςτο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο 
(Handwerkskammer). 
 

Εμπλεκόμενεσ Αρχζσ  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 ΕΛ. 4 



 

 

Νομικζσ μορφζσ 
επιχειριςεων 

Η επιλογι τθσ νομικισ μορφισ τθσ επιχείρθςθσ είναι κακοριςτικι γιατί άπτεται 
όλων των παραμζτρων λειτουργίασ τθσ (διαδικαςία ίδρυςθσ, ελάχιςτοσ αρικμόσ 
εταίρων, ελάχιςτο απαιτοφμενο κεφάλαιο, φορολογικζσ υποχρεϊςεισ, διαχείριςθ 
εταιρείασ και λιψθ αποφάςεων, λφςθ τθσ, κ.λ.π. 
 
Σα ανϊνυμα εταιρικά ςχιματα είναι πιο κατάλλθλα για επιχειριςεισ μεςαίου και 
μεγάλου μεγζκουσ. Η μορφι τθσ προςωπικισ εταιρείασ ενδείκνυται για μικρότε-
ρου μεγζκουσ εταιρείεσ. Σο εν γζνει κόςτοσ λειτουργίασ είναι μεγαλφτερο για τισ 
ανϊνυμεσ απ’ ό,τι για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ. 
 
Κατά το γερμανικό δίκαιο, υπάρχουν 3 κφριεσ νομικζσ μορφζσ επιχειριςεων: 
 ανϊνυμεσ εταιρείεσ 
 Προςωπικζσ εταιρείεσ 
 υποκαταςτιματα 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 ΕΛ. 5 



 

 

Εταιρεία περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ—GmbH 

Η GmbH είναι θ πιο διαδεδομζνθ νομικι μορφι επιχείρθςθσ ςτθν Γερμανία. υν-
δυάηει υψθλι ευελιξία και ςχετικϊσ λίγεσ υποχρεϊςεισ. 

Διαδικαςία ίδρυςθσ Η διαδικαςία είναι ςχετικϊσ απλι, κακϊσ απαιτεί τθν  υπογραφι του καταςτατι-
ςκοφ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ εταιρείασ με τθν παρουςία ςυμβολαιογράφου. 
Τπάρχουν διακζςιμα τυποποιθμζνα καταςτατικά GmbH. To  ζνα μπορεί να χρθςι-
μοποιθκεί εάν υπάρχει μόνον ζνασ εταίροσ και το άλλο ότν υπάρχουν από 2 ζωσ 3 
εταίροι. Σα τυποποιθμζνα ζντυπα ενοποιοφν ςε ζνα κείμενο το καταςτατικό , τον 
οριςμο των διεκυντικϊν ςτελεχϊν και τθν εταιρικι ςφνκεςθ τθσ εταιρείασ. 
 
Η χριςθ τουσ δεν απαλλάςει από τθν παρουςία ςυμβολαιογράφου, όμωσ αμοιβι 
του κα είναι μειωμζνθ. Επί πλζον δείγματα καταςτατικοφ διατίκενται από τα κατά 
τόπουσ Επιμελθτιρια. 
Σο κόςτοσ ίδρυςθσ μίασ GmbH υπολογίηεται ςε €750—€1.000 ςυν τθν αμοιβι δικθ-
γόρουεάν απαιτθκοφν οι υπθρεςίεσ του. 
Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν ίδρυςι τθσ εταιρείασ είναι τουλάχιςτον 2 ζωσ 3 
εβδομάδεσ. 

Διοίκθςθ Πρζπει να οριςκεί τουλάχιςτον ζνα άτομα με διευκυντικό ρόλο ςτθν εταιρεία. Δεν 
απαιτείται να είναι εταίροσ ι Γερμανόσ πολίτθσ.  
Σα διευκυντικά ςτελζχθ διευκφνουν και εκπροςωποφν νομικϊσ τθν εταιρεία. 
Οι εταίροι μποροφν να επθρεάηουν αμζςωσ τθν διοίκθςθ τθσ εταιρείασ δίνοντασ 
δεςμευτικζσ εντολζσ προσ τα διευκυντικά ςτελζχθ. 

Εγγραφζσ Για να είναι ζγκυρθ θ ίδρυςθ, θ GmbH πρζπει να καταχωρθκεί ςτο εμπορικό μθ-

τρϊο (Handelsregister). Όλα τα διευκυντικά ςτελζχθ πρζπει να υπογράψουν 
τθν αίτθςθ καταχϊρθςθσ παρουςία ςυμβολαιογράφου. 
 
Με τθν καταχϊρθςι τθσ ςτο εμπορικό μθτρϊο θ GmbH αποκτά νομικι οντότθτα. 

τθν ςυνζχεια πρζπει να καταχωρθκεί ςτθν τοπικι εμπορικι Αρχι (Gewerbeamt).  

Μετοχικό κεφάλαιο 
Σο ελάχιςτο απαιτοφμενο κεφάλαιο για τθν ίδρυςθ μίασ GmbH είναι €25.000, το 
οποίο μπορεί να αποτελείται και από ςυνειςφορά ςε είδοσ. Κατά τθν ςτιγμι τθσ 
ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ, τουλάχιςτον το ιμιςυ του κεφαλαίου (€12.500) πρζπει να 
ζχει καταβλθκεί ςε τραπεηικό λογαριαςμό. Μπορεί να ςυςτακεί και από 1 εταίρο. 

Μίνι Εταιρεία 
περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ—mini GmbH 

Από τον Νοζμβριο 2008 παρζχεται θ δυνατότθτα ίδρυςθσ μίασ παραπλιςιασ 
μορφισ εταιρείασ, τθσ Mini GmbH (Unternehmergesellschaft, 
(haftungsbeschränkt))  

Κδρυςθ Μόλισ ςυμπλθρωκεί το ποςό των €25.000 μετατρζπεται τότε ςε μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ εταιρείασ και αυτι αποκτά τθν κανονικι νομικι μορφι τθσ εταιρείασ περιορι-
ςμζνθσ ευκφνθσ (GmbH). 
 
Σο κόςτοσ ίδρυςθσ μίασ μίνι GmbH δεν ξεπερνά τα €300, χάρισ ςτο χαμθλό αρχικό 
κεφάλαιο και τα τυποποιθμζνα καταςτατικά. Οι υποχρεϊςεισ μίασ μίνι GmbH δεν 
διαφζρουν από αυτζσ μίασ κανονικισ. 

Μετοχικό κεφάλαιο Μία mini-GmbH μπορεί να ιδρυκεί με κεφάλαιο χαμθλότερο των €25.000, επομζ-
νωσ και με €1, όμωσ θ καταβολι πρζπει να είναι τοισ μετρθτοίσ. Η εταιρεία υπο-
χρεοφται ςε παρακράτθτθ τουλάχιςτον του 1/4 των ετθςίων κερδϊν τθσ ζωσ ότου 
ςυγκεντρωκεί το ποςό των €25.000.  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 ΕΛ. 6 



 

 

Μετοχικι εταιρεία —AG 
 

H μετοχικι εταιρεία (Aktiengesellschaft—AG) απολαμβάνει γενικϊσ μεγαλφτερθσ 
αξιοπιςτίασ εν ςυγκρίςει προσ τισ άλλεσ νομικζσ μορφζσ.  
 
Ωςτόςο, το κόςτοσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ μίασ AG είναι ςχετικϊσ υψθλά. Πζραν 
αυτοφ, θ AG ςυνεπάγεται υψθλότερεσ οργανωτικζσ απαιτιςεισ ςε ό,τι αφορά τθν  
κακθμερινι τθσ λειτουργία. 

Διαδικαςία ίδρυςθσ Μπορεί να ανικει και ςε 1 μόνον μζτοχο. 
 
Σο καταςτατικό τθσ εταιρείασ πρζπει να επικυρωκεί από ςυμβολαιογράφο. 
 
Ωσ χρόνοσ ίδρυςθσ λογίηεται ο χρόνοσ εγγραφισ τθσ εταιρείασ ςτο εμπορικό μθ-

τρϊο (Handelsregister). Η αίτθςθ εγγραφισ πρζπει να υπογραφεί από όλουσ 
τουσ ιδρυτικοφσ εταίρουσ, τα μζλθ του εποπτικοφ ςυμβουλίου και τα διευ-
κυντικά ςτελζχθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου. 
 
τθν ςυνζχεια πρζπει να καταχωρθκεί ςτθν τοπικι εμπορικι Αρχι (Gewerbeamt). 

Διοίκθςθ Οι ιδρυτζσ—μζτοχοι ορίηουν τον πρϊτο ελεγκτι (Abschlußprüfer) και το Εποπτικό 
υμβοφλιο (Aufsichtsrat).  
 
Σο εποπτικό ςυμβοφλιο με τθν ςειρά του ορίηει το πρϊτο διοικθτικό ςυμβοφλιο 
(Vorstand).  
 
Οι αποφάςεισ αυτζσ πρζπει να επικυρωκοφν από ςυμβολαιογράφο. 
 
Η AG διοικείται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο. Σόςο οι μζτοχοι όςο και το αποπτικό 
ςυμβοφλιο δεν μποροφν να αςκοφν άμεςθ επιρροι επί του διοικθτικοφ ςυμβουλί-
ου. 

Μετοχικό κεφάλαιο To ελάχιςτο απαιτοφμενο μετοχικό κεφάλαιο είναι €50.000, πλιρωσ καταβεβλθμζ-
νο από τουσ μετόχουσ κατά τθν ςτιγμι τθσ ίδρυςθσ. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 ΕΛ. 7 



 

 

Προςωπικζσ εταιρείεσ 
Σο κφριο χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ προςωπικι ςυμβολι των εταίρων ςτθν λει-
τουργία τθσ εταιρείασ. Οι προςωπικζσ εταιρείεσ πρζπει να ανικουν ςε τουλάχιςτον 
2 εταίρουσ. 
 
Η ευκφνθ των εταίρων ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ ποικίλλει αναλόγωσ 
τθσ ειδικότερθσ νομικισ  τθσ μορφισ. Μπορεί να εκτείνεται ςτο ςφνολο τθσ προςω-
πικι περιουςίασ των εταίρων ι να μθ ξεπερνά το φψοσ τθσ εταιρικισ τουσ ςυμμε-
τοχισ. 
 
Δεν υπάρχει ελάχιςτο απαιτοφμενο κεφάλαιο. 
 
Οι λογιςτικζσ απαιτιςεισ κακϊσ και οι απαιτιςεισ δθμοςίευςθσ είναι χαμθλότερεσ 
εν ςυγκρίςει προσ τισ μετοχικζσ εταιρείεσ. 
 
Οι βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ των 4 διαφορετικϊν μορφϊν προςωπικήσ εταιρείασ 
ζγκεινται ςτον βαθμό ευθφνησ των εταίρων και ςτισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ ςφ-
ςταςησ. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Απαιτιςεισ 

Ευκφνθ εταίρων 

Εταιρεία αςτικοφ 
δικαίου—GbR 

Mπορεί να κεωρθκεί ωσ θ ειςαγωγικι νομικι μορφι προςωπικισ εταιρείασ. 
 
Ορίηεται ωσ θ ςφμπραξθ φυςικϊν ι νομικϊν  προςϊπων για τθν επίτευξθ ενόσ κοι-
νοφ ςυμβατικοφ ςκοποφ. Ενδείκνυται για τθν ίδρυςθ μίασ νζασ εταιρείασ από το 
μθδζν ςε ςυνεργαςία με άλλουσ. 

Διαδικαςία ίδρυςθσ Η διαδικαςία είναι απλι. Σουλάχιςτον 2 εταίροι πρζπει να ςυμφωνιςουν για τθν 
ίδρυςθ τθσ GbR και να ςυνάψουν ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ. υνιςτάται θ ςυμφω-
νία τουσ να γίνει γραπτϊσ, αν και αυτό δεν απαιτείται. 
 
Μία GbR επιτρζπεται να ζχει μόνον χαμθλό κφκλο εργαςιϊν, ζωσ €250.000 και κζρ-
δθ ζωσ €25.000. Εάν αςκεί εμπορικζσ εργαςίεσ, ζςτω και χαμθλοφ αντικειμζνου, 

υποχρεοφται να εγγραφεί ςτθν τοπικι εμπορικι Αρχι (Gewerbeamt). 
 

Ευκφνθ εταίρων Oι εταίροι ευκφνονται με το ςφνολο τθσ προςωπικισ τουσ περιουςίασ για τισ υπο-
χρεϊςεισ που αναλαμβάνει θ εταιρεία. 

Μόλισ φκάςει ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τισ €250.000 και κζρδθ φψουσ €25.000, αρχί-
ηει να κεωρείται εμπορικι επιχείρθςθ και μετατρζπεται αυτομάτωσ  ςε ανοικτι 
εμπορικι εταιρεία (oHG).  
 

Σαυτοχρόνωσ, πρζπει να εγγραφεί ςτο εμπορικό μθτρϊο (Handelsregister) και 
ςτθν τοπικι εμπορικι Αρχι (Gewerbeamt). 

Μετατροπι ςε OhG 
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Ανοικτι εμπορικι 
εταιρεία—οΗG 

H νομικι μορφι τθσ ανοικτισ εμπορικισ εταιρείασ (Offene Handelsgesellschaft—
oHG) είναι θ κλαςςικι προτίμθςθ των μικρϊν και μεςαίου μεγζκουσ επιχειριςεων.   
Θυμίηει, ιδίωσ προσ τον βακμό ευκφνθσ των εταίρων, τθν ελλθνικι ομόρρυκμθ ε-
ταιρεία (Ο.Ε.). 

Διαδικαςία ίδρυςθσ Σουλάχιςτον 2 εταίροι πρζπει να ςυμφωνιςουν ωσ προσ το περιεχόμενο του κατα-
ςτατικοφ, το οποίο ςυνιςτάται να είναι γραπτό. υνιςτάται θ ςυμφωνία τουσ να 
γίνει γραπτϊσ, αν και αυτό δεν απαιτείται. 
 

Η oHG πρζπει να καταχωρθκεί ςτο εμπορικό μθτρϊο (Handelsregister) και τθν 

τοπικι εμπορικι Αρχι (Gewerbeamt) τθσ Γερμανίασ. Η αίτθςθ προσ το εμπορι-
κό μθτρϊο πρζπει να υπογράφεται από όλουσ τουσ εταίρουσ και να είναι 
κεωρθμζνθ από ςυμβολαιογράφο. 

Κόςτοσ ίδρυςθσ Ανζρχεται ςε περίπου €400. 

Κατανομι ευκφνθσ Όλοι οι εταίροι ευκφνονται από κοινοφ και με το ςφνολο τθσ προςωπικισ τουσ πε-
ριουςίασ για τισ υποχρεϊςεισ και τα χρζθ τθσ εταιρείασ. 

Περιοριςμζνοσ 
ςυνεταιριςμόσ—KG 

Oι εταιρείεσ με αυτι τθν νομικι μορφι (Kommanditgesellschaft—KG) προςομοιά-
ηουν με τθν oHG, αλλά διαφζρουν ωσ προσ το ποςοςτό ευκφνθσ των εταίρων.  H 
ςυγκερκιμζνθ νομικι μορφι είναι παραπλιςια προσ τθν ετερόρρυκμθ εταιρεία 
(Ε.Ε.) του ελλθνικοφ δικαίου. 

Διαδικαςία ίδρυςθσ Σουλάχιςτον 2 εταίροι πρζπει να ςυμφωνιςουν ωσ προσ το περιεχόμενο του κατα-
ςτατικοφ, το οποίο ςυνιςτάται να είναι γραπτό. υνιςτάται θ ςυμφωνία τουσ να 
γίνει γραπτϊσ, αν και αυτό δεν απαιτείται. 
 

Η ΚG πρζπει να καταχωρθκεί ςτο εμπορικό μθτρϊο (Handelsregister) και τθν το-

πικι εμπορικι Αρχι (Gewerbeamt) τθσ Γερμανίασ. Η αίτθςθ προσ το εμπορικό 
μθτρϊο πρζπει να υπογράφεται από όλουσ τουσ εταίρουσ και να είναι κεω-
ρθμζνθ από ςυμβολαιογράφο. 

Κόςτοσ ίδρυςθσ Ανζρχεται ςε περίπου €400. 

Κατανομι ευκφνθσ Οι εταίροι διακρίνονται ςε ομόρρυκμουσ και ετερόρρυκμουσ. Πρζπει να υπάρχει 
τουλάχιςτον ζνασ ομόρρυκμοσ εταίροσ (Komplementär). 
Οι ομόρρυκμοι εταίροι ευκφνονται για τισ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ με το το ςφ-
νολο τθσ προςωπικισ τουσ περιουςίασ, ενϊ οι ετερρόρυκμοι εταίροι 
(Kommanditister) ευκφνονται μόνον ζωσ το φψοσ τθσ εταιρικισ τουσ ςυμμετοχισ.  
Χάρισ ςε αυτι τθν διάκριςθ, θ KG προςφζρει μεγαλφτερθ ευελιξία, κακϊσ είναι 
ευκολότερο να προςελκφςει νζουσ εταίρουσ και να αυξθκεί ζτςι το μετοχικό κεφά-
λαιο. 
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Εταιρικόσ 
ςυνεταιριςμόσ — 
GmbH & Co.KG  

Αυτι θ νομικι μορφι εταιρείασ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compag-

nie Kommanditgesellschaft—GmbH & Co.KG) αποτελεί ζνα υβρίδιο μεταξφ KG 
και GmbH.  
Πρόκειται για μία KG ςτθν οποία ο ομόρρυκμοσ εταίροσ είναι μία GmbH.  

Διαδικαςία ίδρυςθσ Απαιτείται θ ςφνταξθ καταςτατικοφ μεταξφ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ GmbH 
και των ετερορρφκμων εταίρων, κατά προτίμθςθ γραπτϊσ. υνικωσ, οι μζτοχοι τθσ 
GmbH που παίηει τον ρόλο του ομορρφκμου εταίρου ταυτίηονται με τουσ ετερορ-

ρφκμουσ εταίρουσ τθσ GmbH & Co.KG. 
 

Η oHG πρζπει να καταχωρθκεί ςτο εμπορικό μθτρϊο (Handelsregister) και τθν 

τοπικι εμπορικι Αρχι (Gewerbeamt) τθσ Γερμανίασ. Η αίτθςθ προσ το εμπορι-
κό μθτρϊο πρζπει να υπογράφεται από όλουσ τουσ εταίρουσ και να είναι 
κεωρθμζνθ από ςυμβολαιογράφο. 

Κατανομι ευκφνθσ θ GmbH ευκφνεται πλιρωσ με τθν εταιρικι τθσ περιουςία για τισ υποχρεϊ-
ςεισ τθσ εταιρείασ, ενϊ θ ευκφνθ των ετερορρφκμων εταίρων φκάνει ζωσ το 
φψοσ τθσ εταιρικισ τουσ ςυμμετοχισ. 

Αυτόσ ο τφποσ εταιρείασ είναι κατάλλθλοσ για επιχειρθματίεσ που επικυ-
μοφν να ζχουν περιοριςμζνθ ευκφνθ και παράλλθλα να απολαμβάνουν τθν 
ευελιξία που προςφζρει θ GmbH. Ενδείκνυται για μεςαίου μεγζκουσ και 
οικογενειακζσ επιχειριςεισ. 

Κόςτοσ ίδρυςθσ Ανζρχεται ςε περίπου €400. 
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Ανεξάρτθτο 

υποκατάςτθμα 

Ζνα ανεξάρτθτο υποκατάςτθμα (selbständige Zweigniederlassung) επιτρζπεται να 
ιδρυκεί ςτθν Γερμανία, μόνον εφ’ όςον θ μθτρικι του εταιρεία είναι καταχωρθμζ-

νθ ςτο εμπορικό μθτρϊο (Handelsregister) τθσ χϊρασ όπου εδρεφει ι κάποιον 
ανάλογο κεςμό. 
Σο ανεξάρτθτο υποκατάςτθμα πρζπει να διακζτει ζναν βακμό αυτονομίασ ζναντι 
τθσ μθτρικισ εταιρείασ διακζτοντασ δικι του διοίκθςθ με εκτελεςτικι εξουςία, χω-
ριςτοφσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, χωριςτό οικονομικό απολογιςμό, και χωριςτά 
περιουςιακά ςτοιχεία. 
Η απόφαςθ ίδρυςθσ υποκαταςτιματοσ πρζπει να λθφκεί από τθν διοίκθςθ τθσ μθ-
τρικισ εταιρείασ. 
Σο ανεξάρτθτο υποκατάςτθμα ζχει υποχρζωςθ εγγραφισ του ςτο εμπορικό μθτρϊ-

ο (Handelsregister) και τθν τοπικι εμπορικι Αρχι (Gewerbeamt) τθσ Γερμανί-
ασ. 
Η αίτθςθ εγγραφισ πρζπει να ςυνοδεφεται από λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
για τθν ξζνθ εταιρεία και από επικυρωμζνο από ςυμβολαιογράφο αποδει-
κτικό ζγγραφο τθσ καταχϊρθςθσ τθσ ξζνθσ εταιρείασ ςτο εμπορικό μθτρϊο 
τθσ χϊρασ όπου εδρεφει, απ’ όπου να προκφπτει θ φπαρξι τθσ, θ ςφνκεςθ 
του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου, κακϊσ και το καταςτατικό τθσ. 
Όλα τα ζγγραφα πρζπει να υποβλθκοφν μεταφραςμζνα ςτθν γερμανικι 
γλϊςςα από πιςτοποιθμζνο μεταφραςτι και επικυρωμζνα από ςυμβολαιο-
γράφο. 

Εξαρτθμζνο 

υποκατάςτθμα 

Ζνα εξαρτθμζνο υποκατάςτθμα (unselbständige Zweigstelle) δεν διακζτει αυτονο-
μία ζναντι τθσ μθτρικισ εταιρείασ και δεν απαιτείται θ εγγραφι του ςτο γερμανικό 

εμπορικό μθτρϊο (Handelsregister). Η μόνθ επίςθμθ απαίτθςθ είνα ιθ εγγρα-
φι του ςτθν τοπικι εμπορικι Αρχι (Gewerbeamt). 

Κάκε ξζνθ εταιρεία με ζδρα και λειτουργία εκτόσ Γερμανίασ μπορεί να ιδρφςει υπο-

κατάςτθμα ςτθν Γερμανία. Η νομικι μορφι του υποκαταςτιματοσ ενδείκνυται για 

ξζνεσ εταιρείεσ που επικυμοφν να δθμιουργιςουν και να διατθριςουν επιχειρθμα-

τικζσ επαφζσ  με γερμανικζσ επιχειριςεισ. 

Ζνα υποκατάςτθμα δεν διακζτει ανεξάρτθτθ ι χωριςτι νομικι προςωπικότθτα από 

τθν μθτρικι του εταιρεία. Από νομικισ και οργανωτικισ απόψεωσ, αποτελεί μζροσ 

τθσ μθτρικισ εταιρείασ και ςυνεπϊσ υπόκειται ςτουσ νόμουσ που ρυκμίηουν τθν 

λειτουργία τθσ. Σο εφροσ των νομικϊν ςυνεπειϊν των ενεργειϊν του υποκαταςτι-

ματοσ εξαρτάται από τθν νομικι μορφι τθσ μθτρικισ εταιρείασ. 

Τποκατάςτθμα 

Γραφείο αντιπροςωπίασ Ο όροσ δεν υφίςταται ςτο γερμανικό εμπορικό δίκαιο. Ωσ τζτοια λογίηονται 
τα υποκαταςτιματα. 
Ωςτόςο, ωσ γραφείο αντιπροςωπείασ κα μποροφςε να κεωρθκεί θ περίπτω-
ςθ όπου ζνασ αυτοαπαςχολοφμενοσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ (πικανϊσ εξου-
ςιοδοτθμζνοσ από τθν εταιρεία) απλϊσ επιτθρεί τθν αγορά χωρίσ όμωσ να 
ζχει τθν δυνατότθτα οποιαςδιποτε εκπροςϊπθςθσ τθσ ξζνθσ εταιρείασ ςτθν 
Γερμανία. ε αυτι τθν περίπτωςθ, δεν απαιτείται  οποιαδιποτε εγγραφι 
είτε ςτο εμπορικό μθτρϊο (Handelsregister) είτε ςτθν τοπικι εμπορικι Αρχι 

(Gewerbeamt). 
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Καταχώρθςθ εταιρειών 
ςτα μθτρώα 

Ωσ γενικι αρχι, οι νζεσ εταιρείεσ πρζπει να εγγράφονται ςτο εμπορικό μθτρϊο 
(Handelsregister) και τθν τοπικι εμπορικι Αρχι (Gewerbeamt). 
 
Τποχρζωςθ εγγραφι ςτο εμπορικό μθτρϊο (Handelsregister) ζχουν όλεσ οι εταιρεί-
εσ, εξαιρουμζνων των εταιρειϊν αςτικοφ δικαίου (GbR), των ελευκζρων επαγγελ-
ματιϊν και των εξαρτθμζνων υποκαταςτθμάτων. 
 
Μετά τθν εγγραφι ςτο εμπορικό μθτρϊο ακολουκεί θ εγγραφι ςτθν τοπικι εμπο-
ρικι Αρχι (Gewerbeamt), θ οποία βρίςκεται ςτον διμο όπου ζχει τθν ζδρα τθσ θ 
εταιρεία. Από τθν υποχρζωςθ εγγραφισ εξαιροφνται μόνον οι ελεφκεροι επαγγελ-
ματίεσ. 
 
Η ανεφρεςθ ςυμβολαιογράφου, όπου αυτό απαιτείται, είναι δυνατι μζςω του υμ-
βολαιογραφικοφ Επιμελθτθρίου και τθσ ιςτοςελίδασ  
http://www.deutsche-notarauskunft.de/adressen/deutsches_notarverzeichnis.asp 
μόνον ςτα γερμανικά. 

Εγγραφι ςτο  

εμπορικό μθτρϊο 

(Handelsregister)   

Αρμόδια για τθν τιρθςθ του εμπορικοφ μθτρϊου είναι τα κατά τόπουσ δικαςτιρια 
(Amtsgericht). Μζςω τθσ τιρθςθσ όλων των επιχειρθματικϊν ςχζςεων από τα δικα-
ςτιρια, διαςφαλίηεται θ νομικι αςφάλεια του ςυςτιματοσ.  
 
ε κάκε ενδιαφερόμενο επιτρζπεται να ερευνιςει το μθτρϊο άνευ κόςτουσ. Από το 
2007 το εμπορικό μθτρϊο τθρείται ςε θλεκτρονικι μορφι. 
 
το μθτρϊο μποροφν να ανευρεκοφν οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 
 Επωνυμία εταιρείασ 
 Ονόματα ιδιοκτθτϊν και των εταίρων που ζχουν προςωπικι ευκφνθ 
 Ευκφνθ των ετερρορφκμων εταίρων 
 Μετοχικό κεφάλαιο τθσ GmbH 
 Χοριγθςθ και ανάκλθςθ πλθρεξουςίων εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ 
 Ζναρξθ τυχόν πτωχευτικισ διαδικαςίασ 
 Διαγραφι τθσ εταιρείασ από το μθτρϊο 
 
Οι αιτιςεισ καταχϊρθςθσ ςτοιχείων ςτο εμπορικό μθτρϊο υποβάλλονται απαραι-
τιτωσ επικυρωμζνεσ από ςυμβολαιογράφο ςε θλεκτρονικι μορφι. 
 
Εάν μία νζα εταιρεία, για τθν οποία απαιτείται θ εγγραφι τθσ ςτο εμπορικό μθτρϊ-
ο, ξεκινιςει εμπορικζσ εργαςίεσ πριν ολοκλθρωκεί θ εγγραφι τθσ, τότε οι εταίροι 
τθσ ευκφνονται με τθν προςωπικι τουσ περιουςία για τυχόν υποχρεϊςεισ που κα 
γεννθκοφν ζωσ τθν ςτιγμι αυτι. Σο ίδιο ιςχφει και τισ GmbH και AG. 
 
Σο ελάχιςτο κόςτοσ εγγραφισ ανζρχεται για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ ςε €250 , τισ 
GmbH ςε €400 και τισ AG ςε €500. Η αμοιβι του ςυμβολαιογράφου δεν περιλαμ-
βάνεται ςε αυτό. 
 
Σο εμπορικό μθτρϊο από το 2007 υφίςταται και ςε θλεκτρονικι μορφι 
(Unternehmensregister) και οριςμζνα από τα ςτοιχεία του είναι προςβάςιμα μζςω 
διαδικτφου ςτθν διεφκυνςθ 
https://www.unternehmensregister.de/ureg/?submitaction=startpage&session.sessionid=  
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Για τθν εγγραφι οριςμζνων δραςτθριοτιτων ςτθν τοπικι εμπορικι Αρχι απαιτεί-
ται θ φπαρξθ αδείασ από τον αρμόδιο φορζα, π.χ. εςτιατόρια, αςφαλιςτικζσ εται-
ρείεσ, παραγωγι φαρμάκων. Για τθν εγγραφι οριςμζνων επιχειρθματικϊν δραςτθ-
ριοτιτων απαιτείται θ κατοχι αδείασ άςκθςθσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ 
(Handwerkskarte). 
 
Ο Βιοτεχνικόσ Κϊδικασ (Handwerksordnung)  προςδιορίηει τισ δραςτθριότθτεσ για 
τισ οποίεσ απαιτείται άδεια (π.χ. αρτοποιοί, ξυλουργοί, μθχανικοί, κ.λ.π.). 
 
Οι άδειεσ εκδίδονται από το Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο (Handwerkskammer). 

Εγγραφι ςτθν  

τοπικι εμπορικι Αρχι 

(Gewerbeamt)   

Η τοπικι εμπορικι Αρχι προωκεί τθν καταχϊρθςθ τθσ νζασ εταιρείασ ςτθν φορο-
λογικι αρχι, τθν περιφερειακι επαγγελματικι ζνωςθ, κακϊσ και το τοπικό εμπορι-
κό και βιομθχανικό επιμελθτιριο (Industrie- und Handelskammer, IHK) ι το ανάλο-
γο επαγγελματικό επιμελθτιριο. 

Περαιτζρω διαδικαςία 

Εγγραφι ςτο 

επιμελθτιριο 

Η εγγραφι ςτο αρμόδιο επιμελθτιριο είναι αυτόματθ και υποχρεωτικι. 
 
Σο κόςτοσ εγγραφισ κακορίηεται βάςει του κφκλου εργαςιϊν τθσ εταιρείασ. 

Ρόλοσ των επιμελθτθρίων Σα επιμελθτιρια ςτθν Γερμανία επιτελοφν αρκετοφσ ρόλουσ, όπωσ: 
 
 εκπροςωποφν τα ςυμφζροντα των εταιρειϊν—μελϊν τουσ ζναντι τθσ κυβζρ-

νθςθσ 
 αναλαμβάνουν τθν εκπαίδευςθ των εργαηομζνων και είναι αρμόδια για τθν 

διενζργεια εξετάςεων και τθν πιςτοποίθςθ των εκπαιδευκζντων 
 ςυντάςςουν εκκζςεισ για χριςθ ενϊπιον των δικαςτθρίων και των λοιπϊν 

Αρχϊν, όπωσ επί παραδείγματι για τθν χριςθ των εταιρικϊν επωνυμιϊν. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 ΕΛ. 13 



 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ—Εταιρικι φορολογία 
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Οι εταιρείεσ ςτθν Γερμανία φορολογοφνται ςε δφο επίπεδα: 
 
Οι εταιρείεσ, (όπωσ θ ανϊνυμθ εταιρεία—AG και θ εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφ-
νθσ- GmbH) υπόκεινται ςτον φόρο εταιρικοφ ειςοδήματοσ (Körperschaftssteuer), 
ενϊ οι προςωπικζσ εταιρείεσ υπόκεινται ςτον φόρο προςωπικοφ ειςοδήματοσ 
(Einkommensteuer). Και οι δφο φόροι επιβάλλονται και ειςπράττονται από τθν ο-
μοςπονδιακι κυβζρνθςθ. 
 
Όλεσ οι εταιρείεσ, ανεξαρτιτωσ εταιρικισ μορφισ, υπόκεινται ςτον εμπορικό φόρο 
(Gewerbesteuer), o οποίοσ επιβάλλεται και ειςπράττεται από τθν τοπικι αυτοδιοί-
κθςθ, όπου θ εταιρεία ζχει τθν ζδρα τθσ. 

Βαςικζσ διακρίςεισ 

Φόροσ εταιρικοφ 

ειςοδιματοσ 

(Körperschaftssteuer) 

Ανζρχεται ςε ςτακερό ποςοςτό 15% επί των κερδϊν που υπόκεινται ςε φορολόγθ-

ςθ. Επιβάλλεται τόςο ςτα κζρδθ που κα διανεμθκοφν ςτουσ μετόχουσ όςο και ςτα 

κζρδθ που κα παραμείνουν ςτθν εταιρεία. 

Επιπρόςκετα, από το 1995 επιβάλλεται ο πρόςθετοσ φόροσ αλληλεγγφησ 

(Solidaritätszuschlag) για τθν χρθματοδότθςθ των δαπανϊν επανενοποίθςθσ τθσ 

χϊρασ. Ανζρχεται ςε 5,5% επί του φόρου εταιρικοφ ειςοδιματοσ 15%. Κατά ςυνζ-

πεια, ακροιηόμενοι ο φόροσ εταιρικοφ ειςοδιματοσ και ο πρόςκετοσ φόροσ αλλθ-

λεγγφθσ ανζρχονται ςε 15,825% επί των φορολογθτζων κερδϊν τθσ εταιρείασ. 

Επί των κερδϊν που διανζμονται ςτουσ μετόχουσ (π.χ. μερίςματα) επιβάλλεται εκ 

νζου φορολογία ςε ςτακερό ποςοςτό 25% (από το 2009). Δεδομζνου ότι μεταξφ 

Ελλάδοσ και Γερμανίασ υφίςταται υμφωνία Αποφυγισ Διπλισ Φορολόγθςθσ Ειςο-

διματοσ, ο φόροσ αυτόσ, εφ’ όςον καταβλθκεί ςτισ γερμανικζσ φορολογικζσ αρχζσ, 

δεν πρζπει να καταβλθκεί εκ νζου ςτισ ελλθνικζσ, αναλόγωσ με τα προβλεπόμενα 

ςε αυτιν. 

Φόροσ ατομικοφ 

ειςοδιματοσ 

(Einkommensteuer) 

Οι προςωπικζσ εταιρείεσ (oHG, KG, GbR, PartG) δεν διακζτουν κακαρά αυτόνομθ 

νομικι μορφι, κακϊσ αποτελοφν ςυνζνωςθ εταίρων και οι εταίροι υπόκεινται οι 

ίδιοι ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν λειτουργί-

α τθσ εταιρείασ. 

υνεπεία αυτοφ, οι προςωπικζσ εταιρείεσ υπόκεινται ςτον φόρο ατομικοφ ειςοδι-

ματοσ (Einkommensteuer) και κάκε εταίροσ υπόκειται ςτα φορολογικά ποςοςτά 

που προβλζπονται για το ατομικό ειςόδθμα. 

Η φορολόγθςθ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 15% επί του ετθςίου ειςοδιματοσ που υπερβαίνει το αφορολόγθτο ποςό των 

€7.644 

 ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ αυξάνεται ςταδιακά ζωσ το 42% για ετιςιο ειςό-

δθμα που υπερβαίνει τα €52.152 

 Ο ανϊτατοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ 45% επιβάλλεται για το ειςόδθμα που 

υπερβαίνει τα €250.000 ετθςίωσ 

Εντόσ του 2010 αναμζνεται θ τροποποίθςθ των ςυντελεςτϊν αυτϊν, βάςει τθσ 

ςυμφωνίασ διακυβζρνθςθσ μεταξφ των κομμάτων που απαρτίηουν τθν κυβζρνθςθ 

που αναδείχκθκε από τισ εκλογζσ του Οκτ. 2009. 

Όπωσ ςυμβαίνει με τον φόρο εταιρικοφ ειςοδιματοσ, επί του φόρου ατομικοφ ει-

ςοδιματοσ επιβάλλεται ο πρόςκετοσ φόροσ αλλθλεγγφθσ ςε ποςοςτό 5,5%. Κατά 

ςυνζπεια, ο αρχικόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ του 15% αυξάνεται ςε 15,825%. 
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Εμπορικόσ φόροσ

(Gewerbesteuer) 

Η φορολογικι επιβάρυνςθ εξαρτάται από δφο παράγοντεσ: 

 το βαςικό φορολογικό ποςοςτό, όπωσ προςδιορίηεται από τον Γερμανικό 

Φορολογικό Κϊδικα. Aνζρχεται ςε 3,5% για όλεσ τισ εταιρείεσ ανεξαρτιτωσ 

νομικισ μορφισ. 

 τον ςυντελεςτι φορολογικισ επιβάρυνςθσ, όπωσ προςδιορίηεται χωριςτά 

από κάκε τοπικι αυτοδιοίκθςθ, αποκαλοφμενο και δημοτικό ςυντελεςτή 

(Hebesatz). Βάςει του νόμου, ο δθμοτικόσ ςυντελεςτισ δεν μπορεί να είναι 

λιγότερο από 200%. τθν πράξθ φκάνει ζωσ 490%. Κατά μζςο όρο, ανζρχε-

ταιςε 350% - 400% και τείνει να είναι υψθλότεροσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ απ’ 

ό,τι ςτισ αγροτικζσ. 

Σο βαςικό φορολογικό ποςοςτό (3,5%) πολλαπλαςιαηόμενο επί τον δθμοτικό ςυ-

ντελεςτι δίνει τον ςυνολικό εμπορικό φόρο. 

Για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ προβλζπεται αφορολόγητο όριο κερδϊν φψουσ 

€24.500. 

Παράδειγμα: 

 Η εταιρεία Χ ζχει ετιςια φορολογθτζα κζρδθ φψουσ €1.000.000 

 Η πόλθ Τ ζχει δθμοτικό ςυντελεςτι 400% 

 Σο βαςικό φορολογικό ποςοςτό είναι 3,5%, άρα €1.000.000 Χ 3,5% = €35.000 

 €35.000 X δθμοτικό ςυντελεςτι 400% = ςφνολο εμπορικοφ φόρου €140.000 

 

Δεδομζνου ότι ςτισ προςωπικζσ εταιρείεσ τόςο τα κζρδθ προσ διανομι όςο και τα 
διακρατοφμενα υπόκεινται ςε φορολόγθςθ με κλιμακοφμενο φορολογικό ςυντελε-
ςτι, ο νομοκζτθσ δίνει δφο δυνατότθτεσ ελάφρυνςθσ τθσ φορολογίασ: 
 ςυμψθφιςμό του εμπορικοφ φόρου με τον φόρο ατομικοφ ειςοδιματοσ. 

Προβλζπεται ςυντελεςτισ 3,8. Πρακτικά, αυτό ςθμαίνει ότι ο φόροσ προςω-
πικοφ ειςοδιματοσ μπορεί να μειωκεί κατά ποςό ίςο με τον φόρο που προ-
κφπτει από το βαςικό φορορολογικό ποςοςτό επί 3,8. 
Παράδειγμα: 
-    H προςωπική εταιρεία Χ ζχει ετήςια φορολογητζα κζρδη φψουσ €1.000.000 

              -  Ο φόροσ που προκφπτει από το το βαςικό φορορολογικό ποςοςτό (3,5%) είναι €35.000 
              -  Αυτό το ποςό μπορεί να ςυμψηφιςθεί με τον φόρο που αναλογεί επί του προςωπικοφ  ε ι -
ςοδήματοσ του εταίρου με ςυντελεςτή 3,8 (€35.000 Χ 3,8 = €133.000) 
              -   Άρα η εταιρεία Χ μπορεί να ςυμψηφίςει (μειϊςει) τον φόρο προςωπικοφ ειςοδήματοσ των 
  εταίρων τησ κατά €133.000. 

 Εάν οι εταίροι δεν κζλουν να υπόκεινται ςτον κλιμακοφμενο φορολογικό ςυ-
ντελεςτι, μποροφν να επιλζξουν τθν φορολόγθςθ των κερδϊν με ενιαίο φο-
ρολογικό ςυντελεςτι 28,25%, ο οποίοσ μαηί με τον πρόςκετο φόρο αλλθλεγ-
γφθσ ανζρχεται τελικά ςε 29,8%, ποςοςτό όμοιο με αυτό που καλοφνται να 
καταβάλλουν οι μθ προςωπικζσ εταιρείεσ. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ—Εταιρικι φορολογία 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ—Εταιρικι φορολογία 

Πολωνία

λοβακία

Σςεχία

Ολλανδία

Μαλαιςία

Ιταλία

Η.Β.

Γερμανία

Ιςπανία

Γαλλία

Βζλγιο

ΗΠΑ

Καναδάσ

Ιαπωνία

19,00%

19,00%

21,00%

25,50%

26,00%

27,50%

28,00%

29,83%

30,00%

33,33%

33,99%

35,00%

36,12%

40,90%

Μζςθ φορολογικι επιβάρυνςθ εταιρειϊν ςε επιλεγμζνεσ χϊρεσ (2008) 

Μερίςματα, μετοχζσ 

(Abgeltungsteuer) 

Για το ειςόδθμα μόνον φυςικϊν προςϊπων από μερίςματα  ι μετοχζσ εταιρειϊν 

επιβάλλεται φόροσ που παρακρατείται ςτθν πθγι (Abgeltungsteuer) ςε ποςοςτό 

25%. το ειςόδθμα από αυτζσ τισ πθγζσ επιβάλλεται, επίςθσ, ο φόροσ αλλθλεγγφ-

θσ., με αποτζλεςμα θ τελικι φορολογικι επιβάρυνςθ να ανζρχεται ςε 26,4%. 

ςε € Ανώνυμθ εταιρεία 
Προςωπικι εται-

ρεία 

Φορολογθτζο ειςόδθμα 1.000.000 1.000.000 

Φόροσ ειςοδιματοσ -150.000 -282.500 

Εμπορικόσ φόροσ 
(μζςοσ ςυντελεςτισ 400%) 

-140.000 -140.000 

Πλθρωμζσ εμπορικοφ φόρου προσ ςυμ-
ψθφιςμό με φόρο προςωπικοφ ειςοδι-
ματοσ 

- 133.000 

Φόροσ αλλθλεγγφθσ -8.250 -8.250 

Κακαρό ειςόδθμα (μετά από φόρουσ) 701.750 702.250 

υνολικι φορολογικι επιβάρυνςθ 
(Φόροσ ειςοδιματοσ + εμπορικόσ φό-
ροσ + φόροσ αλλθλεγγφθσ) 

-29,83% -29,77% 

Συνολική 

φορολογική επιβάρυνςη  

ανωνφμων και 

προςωπικών εταιρειών 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ—Ακίνθτθ περιουςία 

Όλοι οι ιδιοκτιτεσ ακινιτων υποχρεοφνται ςτθν καταβολι φόρου ακίνθτθσ περιου-

ςίασ. Σο ποςοςτό εξαρτάται από το είδοσ του ακινιτου. 

Σα ακίνθτα διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

 Ακίνθτα τφπου «Α» όταν πρόκειται για αγροτικι ι δαςικι χριςθ  

 Ακίνθτα τφπου «Β» εάν πρόκειται για ακίνθτα επί των οποίων μποροφν να 

καταςκευαςκοφν κτίρια (υπερδομζσ) ι υφίςτανται ιδθ καταςκευζσ. 

Βαςικζσ διακρίςεισ 

Σο φψοσ του φόρου που πρζπει να καταβλθκεί είναι το αποτζλεςμα του πολλαπλα-

ςιαςμοφ των κατωτζρω ςτοιχείων: 

 Εκτιμϊμενη αξία του ακινήτου. 

Κακορίηεται από τισ φορολογικζσ αρχζσ βάςει του Γερμανικοφ Κϊδικα Εκτί-

μθςθσ (Bewertungsgesetz). υνικωσ βαςίηεται ςε ιςτορικζσ τιμζσ ςυναλλα-

γζσ που είναι κατϊτερεσ των τρεχουςϊν τιμϊσ τθσ αγοράσ. 

 Φορολογικόσ ςυντελεςτήσ. 

Εξαρτάται από τον τφπο του ακινιτου. Ανζρχεται ςε 0,26% για αυτόνομεσ 

κατοικίεσ με αξία ζωσ €60.000. Για όλα τα υπόλοιπα ακίνθτα, περιλαμβανο-

μζνων των εμπορικϊν ακινιτων, ανζρχεται ςε 0,35%. 

 Δημοτικόσ ςυντελεςτήσ. 

Σον κακορίηει κάκε διμοσ αυτόνομα. Ο ςυντελεςτισ μπορεί να διαφζρει με-

ταξφ ακινιτων τφπου «Α» και «Β», ςυνικωσ όμωσ για τα τφπου «Β» είναι 

υψθλότεροσ. 

 

 

 

 

Φόροσ ιδιοκτθςίασ

(Grundsteuer) 

 

Παράδειγμα: 

H φορολογικι επιβάρυνςθ εμπορικοφ κτιρίου, άρα τφπου «Β», 

ςε διμο με δθμοτικό ςυντελεςτι 350% εξάγεται ωσ εξισ: 

Εκτιμϊμενη αξία ακινήτου € 1.000.000 

Χ φορολογικό ςυντελεςτή Χ     0,35% 

Χ δημοτικό ςυντελεςτή Χ     350% 

Φόροσ 

=  €12.250 

ι 1,23%  
επί τθσ εκτιμϊμενθσ  
αξίασ του ακινιτου 

Ιςοφται με το 3,5% τθσ αξίασ μεταβίβαςθσ του ακινιτου, εφ’ όςον θ αξία τθσ ςυ-

ναλλαγισ υπερβαίνει τα €2.500 και καταβάλλεται άπαξ. 

το Βερολίνο και το Αμβοφργο ο φόροσ μεταβίβαςθσ είναι 4,5%. 

υνικωσ καταβάλλεται από τον αγοραςτι.

Φόροσ μεταβίβαςθσ 

(Grunderwerbsteuer) 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ—Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ 

Η εν γζνει λειτουργία του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ) είναι ίδια με όςα ι-

ςχφουν ςτθν Ελλάδα. 

Oι εταιρείεσ πρζπει να προςκζτουν τον ΦΠΑ ςτθν αξία πϊλθςθσ των προϊόντων και 

υπθρεςιϊν τουσ. Ωςτόςο, μόνον ο τελικόσ αποδζκτθσ των προϊόντων ι υπθρεςιϊν 

πλθρϊνει τον ΦΠΑ. Οι εταιρείεσ μεταβιβάηουν ςτισ φορολογικζσ αρχζσ τα ποςά 

που ειςπράττουν, λόγω επιβολισ ΦΠΑ, κάκε μινα, τρίμθνο ι ζτοσ, αναλόγωσ του 

κφκλου εργαςιϊν τουσ. 

Αρχικϊσ ο γερμανικόσ όροσ για τον ΦΠΑ ιταν Umsatzsteuer, αλλά επίςθσ αναφζρε-

ται ωσ Mehrwertsteuer. Οι δφο όροι χρθςιμοποιοφνται εξίςου. 

Λειτουργία του ΦΠΑ

(Umsatzsteuer / 

Mehrwertsteuer) 

Σο κανονικό ποςοςτό ανζρχεται ςε 19%. 

Χαμθλότερο ποςοςτό 7% επιβάλλεται ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ που είναι απα-

ραίτθτεσ ςε κακθμερινι βάςθ, όπωσ τα τρόφιμα, οι εφθμερίδεσ και τα μζςα μαηι-

κισ μεταφοράσ. 

Οριςμζνεσ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι τραπεηικζσ εργαςίεσ, οι υπθ-

ρεςίεσ υγείασ  και οι υπθρεςίεσ που δεν ςτοχεφουν ςτο κζρδοσ, εξαιροφνται από 

τθν επιβολι ΦΠΑ. 

Ποςοςτά ΦΠΑ 

Oι εταιρείεσ καταβάλλουν ΦΠΑ όταν αγοράηουν προϊόντα ι υπθρεςίεσ.  Σα ποςά 

αυτά ςυμψθφίηονται με τα ποςά που ειςπράττουν όταν με τθν ςειρά τουσ πωλι-

ςουν προϊόντα ι υπθρεςίεσ. 

ΦΠΑ ειςροών 

(Vorsteuerabzug) 

 

Παράδειγμα: 

Μία εταιρεία πωλεί ςε διάςτθμα ενόσ μθνόσ 10 θλεκτρονικοφσ υπο-

λογιςτζσ προσ €1.100 τον κακζνα. τθν τιμι περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

19% . Επομζνωσ, ειςπράττει  €11.000, εκ των οποίων €2.090 λόγω 

ΦΠΑ. 

Η εταιρεία είχε αγοράςει τουσ 10 θλεκρονικοφσ υπολογιςτζσ προσ 

€800 τον καθζνα με ΦΠΑ 19%. Επομζνωσ, είχε καταβάλει €1.520 ωσ 

ΦΠΑ ςτον καταςκευαςτι.  

Η εταιρεία ειςζπραξε από ΦΠΑ  πωλιςεων €2.090 και κατζβαλε  

για  ΦΠΑ αγορϊν (ειςροϊν) €1.520. Κατά ςυνζπεια, μετά τον ςυμ-

φθφιςμο των ποςϊν, κα καταβάλει ςτθν φορολογικι αρχι μόνον 

τθν διαφορά ι ποςό €570. 

 

Απαλλάςςεται μεν από τθν καταβολι δαςμϊν και από λοιποφσ περιοριςμοφσ, 

όμωσ υπόκειται ςτθν καταβολι του φόρου μεταβίβαςθσ (Erwerbsteuer) που ςτθν 

πράξθ είναι ίςοσ με τον ΦΠΑ. Καταβάλλεται από τον αγοραςτι ςτθν δικι του φορο-

λογικι αρχι. Σο ποςοςτό ΦΠΑ είναι ςυτό που ιςχφει ςτθν χϊρα του παραλιπτθ 

των προϊόντων ι υπθρεςιϊν. τθν ςυνζχεια μπορεί να ςυμψθφιςκεί, όπωσ ακρι-

βϊσ γίνεται με τον ΦΠΑ. 

Αν όμωσ ο αγοραςτισ είναι φυςικό πρόςωπο, τότε ο πωλθτισ χρεϊνει και ΦΠΑ, ο 

οποίοσ αποδίδεται ςτθν χϊρα προζλευςθσ των προϊόντων ι υπθρεςιϊν. 

Εμπόριο εντόσ τθσ Ε.Ε. 

(Erwerbsteuer) μεταξφ 

εταιρειών 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

φμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, όταν μία εταιρεία ζχει μία ι περιςςότερεσ κυγα-

τρικζσ εταιρείεσ, μπορεί να ςυγκεντρϊνει κζρδθ και ηθμίεσ ςτθν γερμανικι μθτρικι 

και να φορολογείται βάςει αυτϊν.  

Οι προχποκζςεισ είναι οι εξισ: 

 θ μθτρικι εταιρεία να ζχει ζδρα ςτθν Γερμανία 

 θ μθτρικι να κατζχει άνω του 50% των μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου τθσ κυ-

γατρικισ τθσ εταιρείασ 

 να ζχει ςυναφκεί ςχετικι ςυμφωνία μεταξφ μθτρικισ και κυγατρικισ με 

διάρκεια 5 ετϊν 

 θ ςυμφωνία να ζχει γνωςτοποιθκεί ςτθν φορολογικι αρχι 

Ενιαία φορολόγθςθ εται-

ρειών με κυγατρικζσ 

Κάκε φορολογοφμενοσ, ανεξαρτιτωσ του αν είναι νομικό ι φυςικό πρόςωπο, ζχει 

υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ άπαξ ετθςίωσ. 

Η φορολογικι διλωςθ ςτθν τοπικι φορολογικι αρχι (Finanzamt). Οι εταιρείεσ υ-

ποβάλλουν φορολογικι διλωςθ ςτθν φορολογικι αρχι του τόπου όπου ζχουν τθν 

ζδρα τουσ. 

Ωσ προκεςμία υποβολισ των ειςοδθμάτων του προθγουμζννου θμερολογιακοφ 

ζτουσ ζχει οριςκεί θ 31θ Μαίου. Η προκεςμία μπορεί να παρατακεί μετά από αίτθ-

ςθ του φορολογουμζνου. 

Αναλόγωσ του πλθρωτζου φόρου, θ φορολογικι αρχι μπορεί να κακορίςει διαφο-

ρετικι θμερομθνία πλθρωμισ. 

Οι μιςκωτοί πλθρϊνουν φόρο επί του μιςκοφ τουσ. ε όςεσ περιπτϊςεισ αυτόσ πα-

ρακρατείται από τον εργοδότθ τουσ, ο ετελευταίοσ υποχρεοφνται ςτθν μεταβίβαςι 

του προσ τθν φορολογικι αρχι. 

 

Πληροφορίεσ για τισ διαδικαςίεσ και τα ζντυπα που προβλζπονται υπάρχουν ςτο 

διαδίκτυο ςτην διεφθυνςη www.steurliches-info-center.de . 

Τποβολι φορολογικών 

δθλώςεων 
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ΘΕΜΑΣΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

 H Ομοςπονδιακι Τπθρεςία Απαςχόλθσ (Bundesagentur für Arbeit) διακζτει 

δωρεάν καταλόγουσ των ατόμων που αναηθτοφν εργαςία ανά κλάδο 

www.bundesagenturfuerarbeit.de 

 Ιδιωτικζσ εταιρείεσ εργατικοφ δυναμικοφ. Οι εταιρείεσ αυτζσ ςυνικωσ λαμ-

βάνουν ωσ αμοιβι είτε από τον εργοδότθ ίςθ με 1,5—2 ακακάριςτουσ μι-

ςκοφσ του εργαηομζνου είτε από τον εργαηόμενο θ οποία δεν υπερβαίνει τισ 

€2.000. 

            www.bza.de 

 Mζςω διαφθμιςτικϊν καταχωριςεων ςτον τφπο, ςε κλαδικά περιοδικά, ςτισ 

ιςτοςελίδεσ των εταιρειϊν τουσ ι ςε εξειδικευμζνουσ δικτυακοφσ τόπουσ 

ανεφρεςθσ υπαλλθλικοφ ι εργατικοφ προςωπικοφ 

Κατά τθν επιλογι προςωπικοφ δεν πρζπει να γίνεται διάκριςθ βάςει φυλισ, εκνό-

τθτασ, φφλου, κρθςκείασ, ιδεολογίασ (Weltanschauung), θλικίασ, αναπθρίασ ι ςε-

ξουαλικοφ προςανατολιςμοφ. 

Πθγζσ ανεφρεςθσ εργαηο-

μζνων 

υνικωσ, κατά τθν πρόςλθψθ δεν τίκενται χρονικά όρια. Επίςθσ, ςυνικωσ, προβλζ-

πεται δοκιμαςτικι περίοδοσ 6 μθνϊν. 

Οι εταιρείεσ μποροφν να προςφζρουν ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου τα οποία λι-

γουν με το πζρασ τθσ θμερομθνίασ που κακορίηεται ςε αυτά. Δεν απαιτείται άλλθ 

ειδοποίθςθ ι απόλυςθ για τθν λιξθ τθσ ςχζςθσ. Ο εργοδότθσ ζχει τθν ευχζρεια α-

νανζωςθσ ι μθ τθσ ςφμβαςθσ. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ζτθ. Μπορεί να ανανεωκεί ζωσ 3 φορζσ, εφ’ όςον θ ςυ-

νολικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ δεν υπερβαίνει τθν διετία. 

Παράδειγμα: φμβαςθ απαςχόλθςθσ 6 μθνϊν μπορεί να ανανεωκεί άλλεσ 3 φορζσ, 

κάκε φορά για 6 μινεσ, με αποτζλεςμα θ ςυνολικι διάρκεια απαςχόλθςθσ να είναι 

24 μινεσ. 

Ωςτόςο, κατά τθν πρϊτθ τετραετία από τθν ίδρυςθ μίασ εταιρείασ, μπορεί μία ςφμ-

βαςθ οριςμζνου χρόνου, μία φορά ι με τισ ανανεϊςεισ να φκάςει τθν τετραετία. 

Eίδθ απαςχόλθςθσ 

Συμβάςεισ 

οριςμζνου χρόνου  

Προςωρινή απαςχόληςη Η εταιρεία ζχει τθν δυνατότθτα πρόςλθψθσ προςωπικοφ χωρίσ την ςφναψη ςυμβο-

λαίου, όταν το προςωπικό προςλαμβάνεται μζςω εταιρείασ παροχισ προςωρινϊν 

εργαηομζνων. ε αυτι τθν περίπτωςθ, θ εταιρεία που χρειάηεται τον εργαηόμενο 

ςυνάπτει ςυμβόλαιο απαςχόλθςθσ με τθν εταιρεία παροχισ προςωπικοφ, το οποίο 

ρυκμίηει τουσ όρουσ απαςχόλθςθσ. 

Ο εργαηόμενοσ κεωρείται ότι απαςχολείται από τθν εταιρεία παροχισ προςωπικοφ, 

επομζνωσ αυτι θ εταιρεία του παρζχει αμοιβι και λοιπά οφζλθ, χωρίσ να υπάρχει 

ςυμβατικι ςχζςθ του εργαηομζνου με τθν εταιρεία ςτθν οποία προςωρινά παρζχει 

τισ υπθρεςίεσ του. Η τελευταία καταβάλλει προσ τθν εταιρεία παροχισ προςωπι-

κοφ, ωσ αμοιβι, το ποςό που κακορίηεται από το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο. Η διάρ-

κεια τθσ απαςχόλθςθσ και οι λοιποί όροι διζπονται αποκλειςτικά από όςα ορίηει το 

ςυμβόλαιο μεταξφ των 2 εταιρειϊν. 

Ωςτόςο, γενικοί όροι, όπωσ ο μζγιςτοσ αρικμόσ ωρϊν εβδομαδιαίασ εργαςίασ και θ 

αμοιβι, μπορεί να προβλζπονται από ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ για κατθγορίεσ εργα-

ηομζνων μεταξφ ςυνδζςμων εργοδοτϊν και εργαηομζνων. 
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ΘΕΜΑΣΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Ωσ mini θζςεισ εργαςίασ (Mini Jobs) κεωροφνται αυτζσ που αμοίβονται με ζωσ 

€400 μηνιαίωσ και η διάρκειά τουσ δεν υπερβαίνει τισ 50 εργάςιμεσ ημζρεσ ετηςί-

ωσ. 

Οι εργοδότεσ καταβάλλουν το 30,1% τθσ ακακάριςτθσ αμοιβισ τουσ για ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρουσ (13% αςφάλιςθ υγείασ, 15% ςυνταξιοδοτικι 

κάλυψθ, 2% φόροσ, 0,1% αποκεματικό για κάλυψθ αναρρωτικϊν αδειϊν). Οι εργα-

ηόμενοι απαλλάςςονται πλιρωσ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ ειςφορϊν κοινωνι-

κισ αςφάλιςθσ, ακόμθ και αν ζχουν παράλλθλα άλλθ εργαςία πλιρουσ απαςχόλθ-

ςθσ. 

Ωσ midi θζςεισ εργαςίασ (Midi Jobs) κεωροφνται αυτζσ που αμοίβονται με €400,01 

ζωσ €800 μθνιαίωσ.  

Τπόκεινται ςε υποχρζωςθ καταβολισ μειωμζνων ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Οι εργοδότεσ καταβάλλουν το 21% τθσ ακακάριςτθσ αμοιβισ. 

Mini και midi  

θζςεισ εργαςίασ 

Οι όροι περιγράφονται ςτθν ςφμβαςθ που υπογράφουν εργοδότθσ και εργαηόμε-

νοσ. Η ςφμβαςθ μπορεί να ζχει και προφορικό χαρακτιρα. Μπορεί να είναι ςε ο-

ποιαδιποτε γλϊςςα, όμωσ, ςυνιςτάται να είναι ςτθν γερμανικι γλϊςςα, διότι ςε 

περίπτωςθσ προςφυγισ ςε δικαςτιριο κα απαιτθκεί επίςθμθ μετάφραςθ τθσ ςφμ-

βαςθσ. 

Δεν υπάρχει νομικά οριηόμενο ελάχιςτο περιεχόμενο μίασ ςφμβαςθσ εργαςίασ. Ω-

ςτόςο, ςυνιςτάται να περιζχει προβλζψεισ για τα εξισ: 

 αντικείμενο εργαςίασ και γενικι περιγραφι κακθκόντων 

 Ημερομθνία ζναρξθσ παροχισ υπθρεςιϊν, και αν πρόκειται για ςφμβαςθ ορι-

ςμζνου χρόνου θμερομθνία λιξθσ 

 Ημεριςιοσ και/ι εβδομαδιαίοσ αρικμόσ ωρϊν εργαςίασ 

 Δοκιμαςτικι περίοδοσ 

 Αμοιβι 

 Ημζρεσ αδείασ 

 Ριτρα εμπιςτευτικότθτασ 

 Πικανϊσ, ριτρα για τον εργαηόμενο περί μθ απαςχόλθςθσ του από ανταγω-

νίςτρια εταιρεία για μία περίοδο 2 ετϊν μετά τθν αποχϊρθςι του 

 Ημζρεσ αργίασ 

 Πρόβλεψθ ποινισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

Όροι απαςχόλθςθσ 

Ελάχιςτθ νόμιμθ αμοιβι προβλζπεται μόνον για τουσ εργαηομζνουσ των εξισ κλά-

δων: εμπόριο δομικϊν υλικϊν, καταςκευι ςτεγϊν, ελαιοχρωματιςμοί, κατεδαφί-

ςεισ, κακαριςμόσ κτιρίων, θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ, ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ. 

Αμοιβι 
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ΘΕΜΑΣΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

φμφωνα με το εργατικό δίκαιο (Arbeitsrecht) oι εργαηόμενοι επιτρζπεται να εργά-

ηονται ζωσ 48 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. Σο άββατο κεωρείται κανονικι εργάςιμθ θμζ-

ρα, ενϊ θ Κυριακι θμζρα αργίασ. Οι περιςςότεροι εργαηόμενοι με υπαλλθλικι ςχζ-

ςθ απαςχολοφνται από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, ενϊ οι εργαηόμενοι ςτο λιανικό 

εμπόριο και τθν μεταποίθςθ εργάηονται και το άββατο.  

Τπό προχποκζςεισ, είναι δυνατι θ απαςχόλθςθ επί 60 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ ι 10 

ϊρεσ θμερθςίωσ Χ 6 θμζρεσ. Για επί πλζον ϊρεσ απαςχόλθςθσ πρζπει να δίνεται 

ίςοσ χρόνοσ αδείασ. Η καταβολι υπερωριϊν είναι δυνατι αλλά όχι υποχρεωτικι. 

Ο αρικμόσ και θ διάρκεια των διαλειμμάτων εξαρτάται από τον ςυνολικό αρικμό 

των θμερθςίων ωρϊν εργαςίασ. Για εργαςία 6 ζωσ 9 ωρϊν θμερθςίωσ προβλζπεται 

ζνα διάλειμμα 30ϋ. Για εργαςία άνω των 9 ωρϊν προβλζπεται ζνα διάλειμμα 45’. 

Σα διαλείμματα μποροφν να ςπάςουν ςε μικρότερα τμιματα, όχι μικρότερα των 

15’, εντόσ τθσ ίδιασ θμζρασ. Μεταξφ δφο βαρδιϊν, πρζπει να παρζλκουν υποχρεω-

τικϊσ τουλάχιςτον 11 ϊρεσ ανάπαυλασ. 

Οι εργαηόμενοι πλιρουσ απαςχόλθςθσ, δθλαδι όςοι εργάηονται άνω των 6 μθνϊν 

ετθςίωσ, επί 6 θμζρεσ εβδομαδιαίωσ, δικαιοφνται άδεια μετ’ αποδοχϊν 24 εργαςί-

μων θμερϊν ετθςίωσ. Όςοι εργάηονται με πενκιμερθ εργαςία, δικαιοφνται άδεια 

20 εργαςίμων θμερϊν. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ εξάμθνθσ δοκιμαςτικισ περιόδου, ο εργαηόμενοσ δεν δικαι-

οφται αδείασ. Εάν οι εργαηόμενοι εργάηονται λιγότερο από 6 μινεσ ετθςίωσ, θ 

διάρκεια τθσ αδείασ τουσ μειϊνεται αναλόγωσ. 

Η περίοδοσ προςταςίασ τθσ εγγφου αρχίηει 6 εβδομάδεσ προ τθσ αναμενόμενθσ 

θμερομθνίασ τοκετοφ και τελειϊνει 6 εβδομάδεσ μετά τον τοκετό. Κατά τθν περίο-

δο αυτοί, οι εργαηόμενεσ δικαιοφνται αμοιβι ίςθ με τον μζςο τθσ αμοιβισ τουσ 

κατά τουσ 3 τελευταίουσ μινεσ που καταβάλλονται από κοινοφ από το αςφαλιςτικό 

ταμείο και τον εργοδότθ. 

Οι εργαηόμενοι ςε περίπτωςθ απουςίασ τουσ λόγω αςκενείασ πρζπει να ειδοποι-

οφν τον εργοδότθ τουσ κατά τθν πρϊτθ θμζρα απουςίασ, δθλϊνοντασ κατά το δυ-

νατόν τθν ζκτιμϊμενθ διάρκειά τθσ . Εάν θ απουςία υπερβεί τισ 3 θμζρεσ, απαιτεί-

ται δικαιολογθτικό ιατροφ. Ο εργοδότθσ μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει εξζτα-

ςθ του εργαηομζνου από ιατρό. Οι εργαηόμενοι δικαιοφνται το 100% τθσ κανονικισ 

τουσ αμοιβισ, ωςτόςο θ απουςία τουσ δεν μπορεί να ξεπεράςει τισ 6 εβδομάδεσ. 

Βάςει του Νόμου κατά των διακρίςεων (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, 

AGG, 1966), απαγορεφονται οι διακρίςεισ κατά εργαηομζνων για λόγουσ: 

 Φυλισ 

 Εκνότθτασ 

 Φφλου 

 Θρθςκείασ ι ιδεολογίασ 

 ωματικϊν μειονεκτθμάτων 

 Ηλικίασ 

 εξουαλικοφ προςανατολιςμοφ 

Ευζλικτο ωράριο 

Διαλείμματα 

Διακοπζσ 

Άδεια κφηςησ 

Αναρρωτική άδεια 

Απαγόρευςη διακρίςεων 
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ΘΕΜΑΣΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Μία ςχζςθ εργαςίασ μπορεί να τερματιςκεί είτε από τον εργοδότθ είτε από τον 

εργαηόμενο. Απαιτείται να γίνει εγγράφωσ. Και τα δφο μζρθ πρζπει να τθριςουν τα 

ελάχιςτα χρονικά όρια που προβλζπει ο νόμοσ. 

Ο Νόμοσ προςταςίασ τθσ απαςχόλθςθσ (Kundigungsschutzgesetz) κζτει ςυγκεκριμζ-

νουσ κανόνεσ για τον τερματιςμό, διακρίνοντασ μεταξφ των εξισ περιπτϊςεων λφ-

ςθσ τθσ ςχζςθσ : 

 για προςωπικοφσ λόγουσ 

 για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν ςυμπεριφορά του εργαηομζνου 

 για επαγγελματικοφσ λόγουσ 

Ο νόμοσ εφαρμόηεται ςε εταιρείεσ με προςωπικό άνω των 10 ατόμων, εφ’ όςον οι 

εργαηόμενοι απαςχολοφνται ςυνεχϊσ ςε αυτζσ για περίοδο άνω των 6 μθνϊν. 

Εάν δεν ιςχφουν αυτζσ οι προχποκζςεισ, τότε ο εργοδότθσ μπορεί να τερματίςει 

μία ςχζςθ εργαςίασ τθρϊντασ απλϊσ τισ χρονικζσ προχποκζςεισ. 

Ο τερματιςμόσ είναι δυνατόσ εάν ο εργαηόμενοσ μακροπρόκεςμα δεν είναι ςωματι-

κά ι πνευματικά κατάλλθλοσ για τθν φφςθ τθσ εργαςίασ του και αποτελεί βάροσ 

για τθν επιχείρθςθ. Ωσ τζτοιοι λόγοι γίνονται δεκτζσ θ μακρόχρονθ αςκζνεια με 

αρνθτικι πρόγνωςθ ι ο αλκοολιςμόσ χωρίσ να αναμζνεται κετικό αποτζλεςμα από 

τυχόν κεραπεία. Ωςτόςο, θ εταιρεία πρζπει να λάβει πρϊτα μζτρα άρςθσ του προ-

βλιματοσ, όπωσ θ αναδιάρκρωςθ του προςωπικοφ ι θ πρόςλθψθ προςωρινοφ α-

ντικαταςτάτθ. 

Η απόλυςθ εξ αυτοφ του λόγου πρζπει να είναι θ τελευταία λφςθ. Πρζπει να προθ-

γθκεί γραπτι προειδοποίθςθ, κακϊσ και μζτρα διόρκωςθσ του προβλιματοσ, όπωσ 

θ αλλαγι κζςθσ του εργαηομζνου. Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά πρζπει να ςτοιχειοκε-

τείται από λόγουσ όπωσ επαναλαμβανόμενθ αργοπορία, άρνθςθ εκτζλεςθσ εργαςί-

ασ, επαναλαμβανόμενθ χριςθ του διαδικτφου για ιδιωτικοφσ ςκοποφσ, διακοπζσ 

χωρίσ άδεια, ποινικά αδικιματα κατά τθν εργαςία, «κάρφωμα» ςυναδζλφων, κ.ά. 

Επιτρζπεται εφ’ όςον θ κζςθ του εργαηομζνου δεν είναι πλζον απαραίτθτθ λόγω 

αλλαγϊν τθσ οργανωτικισ δομισ τθσ εταιρείασ, όπωσ το κλείςιμο μονάδων παρα-

γωγισ, θ αναδιάρκρωςθ και θ ζλλειψθ δουλειάσ λόγω χαμθλϊν παραγγελιϊν.  

Είναι δυνατόσ ςε περίπτωςθ τόςο ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ, οιουδιποτε των δφο 

μερϊν, που κακιςτά μθ αποδεκτι τθν ςυνζχιςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ. Ο τερματι-

ςμόσ πρζπει να είναι όχι μόνον απαραίτθτοσ αλλά και άμεςοσ, δθλ. εντόσ 2 εβδο-

μάδων. ε αυτι τθν περίπτωςθ δεν χρειάηεται να τθρθκοφν τα χρονικά όρια ειδο-

ποίθςθσ. Λόγοι που μπορεί να χρθςιμοποιιςει ο εργοδότθσ είναι: θ ςυνεχισ μθ 

εκτζλεςθ εργαςίασ, θ διατάραξθ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, θ κλοπι, θ απο-

κάλυψθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν, θ απαςχόλθςθ ςε ανταγωνιςτι. Λόγοι για 

τον εργαηόμενο μπορεί να είναι θ μθ πλθρωμι αμοιβϊν, θ παράνομθ απαςχόλθςθ, 

κ.λ.π. 

Ο εργαηόμενοσ πρζπει να ειδοποιιςει τουλάχιςτον 4 εβδομάδεσ νωρίτερα, τθν 15θ 

ι 30ι θμζρα του μθνόσ. Για τον εργοδότθ, θ προκεςμία εξαρτάται από τθν διάρκει-

α τθσ ςχζςθσ εργαςίασ. Μετά τθν λιξθ τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου, θ προκεςμία 

είναι 1 μινασ. Αυξάνεται ςε ζωσ 7 μινεσ μετά 20 ζτθ απαςχόλθςθσ ςτθν ίδια εται-

ρεία. Διαφορετικζσ προκεςμίεσ μπορεί να ςυμφωνθκοφν από τα μζρθ. Η ειδοποίθ-

ςθ περί τερματιςμοφ πρζπει να γίνεται εγγράφωσ και πάντωσ όχι θλεκτρονικά. 

Σερματιςμόσ 

ςχζςθσ εργαςίασ 

Τερματιςμόσ για προςωπι-

κοφσ λόγουσ 

Τερματιςμόσ για επαγγελ-

ματικοφσ λόγουσ 

Τερματιςμόσ για 

λόγουσ ςυμπεριφοράσ 

Άμεςοσ τερματιςμόσ  

Προθεςμίεσ 
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ΘΕΜΑΣΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ—ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

Οι βαςικζσ πτυχζσ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθν Γερμανία χρθματο-

δοτοφνται από κοινοφ από εργοδότεσ και εργαηομζνουσ. 

Οι ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ αναλφονται ωσ εξισ: 

 υγειονομικι περίκαλψθ 

 νοςοκομειακι περίκαλψθ 

 ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα 

 αςφάλιςθ κατά τθσ ανεργίασ 

 αςφάλιςθ κατά ατυχθμάτων 

Με τθν εξαίρεςθ του κόςτουσ τθσ αςφάλιςθσ κατά ατυχθμάτων το οποίο φζρει α-

ποκλειςτικά ο εργοδότθσ, τα υπόλοιπα κόςτθ μοιράηονται αμφότεροι ο εργοδότθσ 

και ο εργαηόμενοσ. 

Οι ειςφορζσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ ανζρχονται ςτο 40,83% του ακαθαρίςτου μι-

ςθοφ. 

φςτθμα κοινωνικισ α-

ςφάλιςθσ 

Ειςφορζσ ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Κατθγορία ειςφορών 
(% επί του ακακαρίςτου μιςκοφ) 

Μερίδιο εργοδότθ / εργαηομζ-
νου 

(% επί του ακακαρίςτου μιςκοφ) 

  Εργοδότθσ Εργαηόμενοσ 

19,9% φνταξθ 9,95% 9,95% 

14,9% Τγειονομικι περίκαλψθ 7,00% 7,90% 

2,8% Αςφάλιςθ κατά ανεργίασ 1,40% 1,40% 

1,95% Νοςοκομειακι περίκαλψθ 0,975% 0,975% 

1,28% Αςφάλιςθ κατά ατυχθμάτων 1,28% 0% 

40,83% φνολο ειςφορών 20,61% 20,23% 

Οι εργαηόμενοι με ακακάριςτο μιςκό ζωσ €4.050 αςφαλίηονται υποχρεωτικϊσ ςε 

ζνα από τα δθμόςια Σαμεία αςφάλιςθσ υγείασ (Gesetzliche Krankenversicherung, 

GKV). Oι εργαηόμενοι με ακακάριςτο μιςκό άνω του ποςοφ αυτοφ μποροφν να απι-

λζξουν μεταξφ των διαφόρων ιδιωτικϊν και δθμοςίων Σαμείων αςφάλιςθσ υγείασ 

(Private Krankenversicherung, PKV). Για όλεσ τισ άλλεσ, όμωσ, ςυνιςταμζνεσ του ςυ-

ςτιματοσ υπάρχει ενιαίο Σαμείο. 

www.deutsche-sozialversicherung.de 

Επιλογι Σαμείων 

O εργοδότθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακράτθςθ του φόρου που αναλογεί ςτον 

ακακάριςτο μιςκό του εργαηομζνου και τθν απόδοςι του ςτθν φορολογικι αρχι. 

Κατά ςυνζπεια, όλοι οι εργαηόμενοι πρζπει να είναι 

καταχωρθμζνοι ςε αυτιν.  

Ο εργοδότθσ πρζπει, επίςθσ, να παρακρατά τισ ει-

ςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και να τισ μεταβιβάηει 

ςτο Σαμείο αςφάλιςθσ υγείασ, το οποίο με τθν ςειρά 

του διανζμει τα αναλογοφντα ποςά ςτα άλλα Σαμεία, 

με εξαίρεςθ τθν ειςφορά αςφάλιςθσ κατά ατυχθμά-

των. Αυτι καταβάλλεται απ’ ευκείασ από τον εργοδό-

τθ ςτθν Ζνωςθ Αςφάλιςθσ Εργοδοτικισ Ευκφνθσ 

(Berufsgenossenschaften). 

Kαταβολι φόρων και α-

ςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

Δημόςια Ταμεία αςφάλιςησ υγείασ (aριθμόσ αςφαλιςμζνων) 

7/2008         Πηγή: Ομοζπονδιακό Υποσργείο Υγείας 
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ΕΤΡΕΙΣΕΧΝΙΕ—ΗΜΑΣΑ 

Ωσ ςιμα ορίηεται θ επωνυμία τθσ εταιρείασ ι του φυςικοφ προςϊπου, ο όροσ, θ 

απεικόνιςθ, το λογότυπο ι ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν, με τα οποία προςδιορίηεται μία 

εταιρεία, τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ τθσ. 

Σα ςιματα τυγχάνουν προςταςίασ εφ’ όςον κατατεκοφν ςτο Γερμανικό Γραφείο 

Ευρεςιτεχνιϊν και θμάτων (Deutsches Patent und Markenamt, DPMA).  

www.dpma.de 

Ο κάτοχοσ ενόσ κατοχυρωμζνου ςιματοσ ζχει τθν αποκλειςτικι δυνατότθτα χριςθσ 

του. Μπορεί να το ςυνοδεφει με το χαρακτθριςτικό ® που ακολουκεί το όνομα. Η 

προςταςία παρζχεται για 10 ζτθ και μπορεί να παρατακεί για άλλα 10. 

ιματα 

Σο δικαίωμα χριςθσ μίασ ευρεςιτεχνίασ ι ενόσ ςιματοσ μπορεί να αποτελζςει μζ-

ροσ μίασ αποκλειςτικισ ι γενικισ άδειασ. Η χοριγθςθ τζτοιασ άδειασ ςε τρίτο μζ-

ροσ, δίνει ςε αυτό τθν δυνατότθτα χριςθσ ι εκμετάλλευςθσ του ςιματοσ χωρίσ 

όμωσ να αποκτά τθν ιδιοκτθςία επ’ αυτοφ. 

Σο δικαίωμα αποκλειςτικισ χριςθσ δίνει τθν δυνατότθτα χριςθσ μόνον ςε ζναν 

δικαιοφχο, ςυνικωσ εντόσ μίασ ςυγκεκριμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ. 

Σο δικαίωμα γενικισ ι μθ αποκλειςτικισ χριςθσ δίνει τθν δυνατότθτα χριςθσ ςε 

περιςςότερουσ του ενόσ δικαιοφχουσ, εντόσ τθσ ίδιασ γεωγραφικισ περιοχισ. 

Άδεια χριςθσ 

Χορθγοφνται από το Γερμανικό Γραφείο Ευρεςιτεχνιϊν 

και θμάτων (Deutsches Patent und Markenamt, DPMA). 

Ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να υποβάλει αίτθςθ που να 

ςυνοδεφεται από λεπτομερι τεχνικι περιγραφι τθσ                   

       ευρεςιτεχνίασ και να καταβάλει τζλοσ.  

www.dpma.de 

Για τισ αιτιςεισ αλλοδαπϊν ιςχφει ό,τι και για τισ αιτιςεισ των Γερμανϊν πολιτϊν. 

Ωςτόςο, εάν ο αιτϊν δεν ζχει κατοικία ι ζδρα ςτθν Γερμανία, πρζπει να ορίςει ωσ 

εκπρόςωπό του τον δικθγόρο που κατακζτει τθν αίτθςθ. 

Παράλλθλα με τθν κατοχφρωςθ μιάσ ευρεςιτεχνίασ ςτθν Γερ-

μανία ιςχφει και θ διαδικαςία κατοχφρωςθσ ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Εάν ο ενδιαφερόμενοσ επιλζξει τθν ευρωπαϊκι δια-

δικαςία ζναντι τθσ εκνικισ, τότε παρζχεται προςταςία ςε 

όλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν υπογράψει τθν ςχετικι υμφωνία. Οι ευρωπαϊκζσ 

ευρεςιτεχνίεσ παρζχουν πλιρθ νομικι κατοχφρωςθ και προςταςία. 

www.epo.org/patents 

Ευρεςιτεχνίεσ 
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ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

Η ευκφνθ για τθν υιοκζτθςθ κανόνων και επίβλεψθσ των δθμοςίων καταςκευϊν 

κατανζμεται ςτο ομοςπονδιακό επίπεδο εξουςίασ και τα ομόςπονδα κρατίδια. 

Ο κακοριςμόσ των χρήςεων γησ (Bauplanungsrecht) είναι μζροσ του ομοςπονδια-

κοφ δικαίου. Κακορίηει τισ χριςεισ που επιτρζπονται για κάκε ακίνθτο και κατά πό-

ςον ζνα ςυγκεκριμζνο κτίριο εμπίπτει ςε αυτζσ άρα επιτρζπεται. 

Οι όροι δόμηςησ (Bauordnungsrecht) κακορίηονται ςε επίπεδο κρατιδίων. Βάςει 

αυτϊν κακορίηονται οι ειδικότεροι όροι που πρζπει να πλθρεί ο ςχεδιαςμόσ ενόσ 

κτιρίου. Αν και θ αρμοδιότθτα ανικει ςτα κρατίδια, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ τα πε-

ριςςότερα κρατίδια ζχουν υιοκετιςει ενιαίουσ κανονιςμοφσ οι οποίοι επιτρζπουν 

μία περιοριςμζνθ τυποποίθςθ των καταςκευϊν. 

Η άδεια δόμθςθσ χορθγείται από τθν τοπικι Πολεοδομικι Αρχι (Bauamt) εφ’ όςον 

τα ςχζδια πλθροφν τισ προΫποκζςεισ που κζτει ο νόμοσ ςε ό,τι αφορά τισ επιτρεπό-

μενεσ χριςεισ γθσ και τουσ όρουσ δόμθςθσ. 

Η αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται από τα προβλεπόμενα αρχιτεκτονικά και ςτατικά 

ςχζδια, κακϊσ και κατά περίπτωςθ από μελζτεσ κζρμανςθσ, αποφυγισ κορφβου 

και πυροπροςταςίασ. Οι μελζτεσ αυτζσ πρζπει να τίκενται ςτθν διάκεςθ και των 

ιδιοκτθτϊν των γειτονικϊν κτιρίων. 

Για κάκε αίτθςθ ορίηεται ζνα άτομο ωσ αρμόδιοσ χειριςτισ. Για τθν απλοποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ θ υποβολι μελζτθσ επιπτϊςεων, εάν αυτι απαιτείται, και θ αίτθςθ 

παροχισ αδείασ δόμθςθσ είναι ενιαία.  

Η προςταςία του περιβάλλοντοσ αποτελεί ςυνταγματικϊσ κατοχυρωμζνθ αρχι. ε 

εφαρμογι αυτισ ζχει κεςπιςκεί ςειρά νόμων και διατάξεων. Η υποβολι μελζτθσ 

επιπτϊςεων είναι απαραίτθτθ για τισ εξισ χριςεισ: 

 μεταποίθςθ 

 διαχείριςθ απορριμμάτων 

 εργοςτάςια παραγωγισ ενεργείασ 

 αυτοκινθτόδρομοι και ςιδθροτροχιζσ 

 αεροδρόμια 

 πλοθγιςιμοι ποταμοί 

 μονάδεσ παραγωγισ ι χριςθσ βάςει γενετικισ τροποποίθςθσ 

Οι προχποκζςεισ προβλζπονται ςτον Ομοςπονδιακό Νόμο Ελζγχου Επιπτϊςεων 

(Bundesimmissionsschutzgesetz, BlmSchG) και τα διατάγματα που ζχουν εκδοκεί 

βάςει αυτοφ. Για τθν εφαρμογι του είναι οι περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ των κρατι-

δίων. Ο νόμοσ αποβλζπει ςτθν προςταςία του πλθκυςμοφ από τθν μόλυνςθ αζρα 

και υδάτων, τον κόρυβο, τισ δονιςεισ, το φωσ, τθν ακτινοβολία, κ.λ.π. Επίςθμθ 

άδεια απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ καταςκευισ, τροποποίθςθσ και λειτουργίασ. 

Η διαδικαςία ζγκριςθσ διαρκεί ζωσ 7 μινεσ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ όταν 

πρόκειται για μονάδεσ αποκικευςθσ άφλεκτων αερίων ι μικρϊν χρωματοπωλείων, 

θ προκεςμία ζγκριςθσ είναι ζνα τρίμθνο από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθ-

ςθσ. Ακόμθ και για περιπτϊςεισ χριςεων οι οποίεσ εξαιροφνται από τθν ανάγκθ 

υποβολισ μελζτθσ επιπτϊςεων, οι εμπλεκόμενοι πρζπει να φροντίηουν να μθν υ-

πάρχουν επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. 

Χριςεισ γθσ 

Όροι δόμθςθσ 

Άδεια δόμθςθσ 

Μελζτθ επιπτώςεων 
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ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΑ 
Σο νομικό ςφςτθμα είναι αξιόπιςτο και απολαμβάνει πολφ υψθλισ αξιολογιςεισ 

ςτισ διάφορεσ διεκνείσ ςυγκριτικζσ ζρευνεσ. 

Οι δικθγόροι είναι υποχρεωτικά μζλθ του τοπικοφ δικθγορικοφ ςυλλόγου 

(Rechtsanwaltskammer). O ομοςπονδιακόσ δικθγορικόσ ςφλλογοσ 

(Bundesrechtsanwaltskammer) είναι το επαγγελματικό όργανο που ςυνενϊνει τουσ 

δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ ςε εκνικό επίπεδο. 

Παράλλθλα, ςε εκελοντικι βάςθ λειτουργεί ο φλλογοσ Γερμανϊν Δικθγόρων 

(Deutscher Anwaltverein), ςτον οποίο ζχουν εγγραφεί περίπου οι μιςοί δικθγόροι 

τθσ χϊρασ. 

Είναι οργανωμζνα ςε διάφορα επίπεδα: 

 Σοπικά δικαςτιρια (Amtsgericht) 

 Περιφερειακά δικαςτιρια (Landgericht) 

 Ανϊτερα περιφερειακά δικαςτιρια (Oberlandesgericht) 

 Ομοςπονδιακό δικαςτιριο (Bundesgerichtshof) 

τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ επιτρζπεται θ υποβολι ζφεςθσ κατά μίασ δικαςτι-

κισ απόφαςθσ, οπότε το ηιτθμα εκδικάηεται ςτον αμζςωσ επόμενο βακμό ζωσ 

ότου φιάςει τθν ανϊτατθ βακμίδα, το Ομοςπονδιακό δικαςτιριο. 

Κατ’ αρχιν, τα τοπικά δικαςτιρια ζχουν δικαιοδοςία επί αςτικϊν υποκζςεων όταν 

το αντικείμενο τθσ δικαςτικισ κρίςθσ δεν ξεπερνά τισ €5.000 και εφ’ όςον δεν προ-

βλζπεται αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του περιφερειακοφ δικαςτθρίου.  

Η παρουςία δικθγόρου δεν είναι υποχρεωτικι ςτα τοπικά δικαςτιρια, είναι όμωσ 

ςε όλουσ τουσ άλλουσ βακμοφσ, κακϊσ και για αρκετζσ οικογενειακζσ διαφορζσ ςτα 

τοπικά δικαςτιρια. 

Παράλλθλα με αυτά, υφίςτανται δικαςτιρια που ζχουν αρμοδιότθτα για διοικθτι-

κά, κοινωνικά, εργατικά και φορολογικά κζματα.  

Σα εργατικά δικαςτήρια (Arbeitsgericht) αςχολοφνται με διαφορζσ που άπτονται 

των ςχζςεων απαςχόλθςθσ, κακϊσ επίςθσ και με κζματα που ςχετίηονται με ςυλλο-

γικζσ ςυμβάςεισ ι τον τερματιςμό ςχζςεων εργαςίασ. 

Σα φορολογικά δικαςτιρια (Finanzgericht) αςχολοφνται με φορολογικά ηθτιματα 

και ποινζσ που υπόκεινται ςτθν ομοςπονδιακι νομοκεςία. 

Η ζκδοςι τθσ είναι κατ’ αρχιν δυνατι  ςε όλεσ τισ αξιϊςεισ για τθν πλθρωμι ενόσ 

ποςοφ και δεν απαιτείται θ παρουςία δικθγόρου. Απαιτείται να προθγθκεί 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ και ακολουκεί θ αίτθςθ ζκδοςθσ διαταγισ πλθρωμισ προσ το 

δικαςτιριο (Mahnbescheid). Η αίτθςθ είναι τυποποιθμζνθ. Αρμόδιο δικαςτιριο 

είναι εκείνο του τόπου κατοικίασ του αιτοφντοσ. Επί τθσ διαταγισ πλθρωμισ που 

εκδίδει το δικαςτιριο, προβλζπεται προκεςμία 2 εβδομάδων για τθν υποβολι 

ζνςταςθσ από τον κιγόμενο. Αν δεν αςκθκεί ζνςταςθ, το δικςτιριο εκδίδει εντολι 

εκτζλεςθσ τθσ διαταγισ πλθρωμισ. Προβλζπεται ξανά προκεςμία 2 ρβδομάδων για 

τθν υποβολι ζφεςθσ. Η άςκθςθ ζφεςθσ αίρει τθν δυνατότθτα εκτζλεςθσ τθσ διατα-

γισ πλθρωμισ. Ωςτόςο, για να υπάρξει κανονικι ςυηιτθςθ από το δικαςτιριο, α-

παιτείται θ υποβολι ειδικισ αίτθςθσ από ζνα από τα δφο μζρθ. 

Οι εμπορικζσ ςυμφωνίεσ μπορεί να προβλζπουν τθν δυνατότθτα προςφυγισ ςτθν 

διαιτθςία, ρόλο που ενίοτε αναλαμβάνουν τα Εμπορικά & Βιομθχανικά Επιμελθτι-

ρια, τα οποία ζχουν δθμιουργιςει κεςμοφσ επίλυςθσ των διαφορϊν, όπωσ ςυμ-

βοφλια διαιτθςίασ ι διαιτθτικά δικαςτιρια (Schiedsgericht). 

Δικθγόροι 

Δικαςτιρια 

Διαταγι πλθρωμισ

(Mahnverfahren) 

Διαιτθςία 

(Alternative 

Steitbeilgung) 



 

 

Εθνικά  ζύνορα 

Σύνορα κραηιδίων 

Πρωηεύοσζες κραηιδίων 

Ασηοκινηηόδρομοι 

Γραμμές ηραίνοσ 

Πλοηγήζιμα κανάλια 
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