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ΘΔΜΑ: 

 

Θέζεηο DIHK πεξί θνξνιόγεζεο γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ ελ όςεη επηθείκελσλ 

Οκνζπνλδηαθώλ Δθινγώλ 

 

Γηα κέζσ ηνπ πξνζθάησο δεκνζηεπζέληνο θαηαιφγνπ κέηξσλ ηεο, ε Έλσζε Γεξκαληθψλ Δπηκειεηεξίσλ 

Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ (DIHK), ε νπνία εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ησλ 79 Βηνκεραληθψλ θαη 

Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ- κειψλ απηψλ, ελ φςεη ησλ 

επηθείκελσλ Οκνζπνλδηαθψλ Δθινγψλ επηρεηξεί λα πξνεηδνπνηήζεη πψο ε Γεξκαλία παξακέλεη ρψξα 

πςειήο θνξνιφγεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απηφ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ζην 

κέιινλ έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκά ηεο, κε ηνλ θίλδπλν κάιηζηα ηεο ‘θπγήο’ επελδχζεσλ 

λα παξακέλεη ηζρπξφο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ κε ην ελ ιφγσ θείκελν ζέζεψλ ηεο, ε Έλσζε  επηρεηξεί λα 

παξάζρεη πξνο ηε κειινληηθή Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε έλα ζρέδην κέηξσλ ‘έμππλεο’ [sic] 

θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, κε βάζε ην νπνίν εκεδαπέο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ζα απνθηήζνπλ πην 

ειθπζηηθέο ζπλζήθεο -πιαίζην γηα λα επελδχζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε 

γεξκαληθή αγνξά, κε πξνθαλή νθέιε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 

 

Σχκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Κεληξηθή Φνξνινγηθή Υπεξεζία (Bundeszentralamt für Steuern), ην 

2020 ε κέζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε [θφξνο εηζνδήκαηνο, εηαηξηθφο θφξνο θαη εηζθνξά αιιειεγγχεο] 

γηα ηηο εηαηξείεο ζηε Γεξκαλία αλήιζε ζε 30%, ηελ ίδηα ψξα πνπ - ζε δηεζλή ζχγθξηζε- ν κέζνο φξνο ζε 

επίπεδν ΔΔ αλέξρεηαη ζε 20,7%, ζηηο ΗΠΑ ζε 26% θαη ζην ΗΒ ζε 19%. Η DIHK θαιεί ηε κειινληηθή 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε λα πξνζαξκφζεη ηε θνξνινγηθή ηεο πνιηηηθή ζε απηά ηα κεγέζε, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίζεη, έηζη, ε ρψξα ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. 

 

Αλαγλσξίδνληαο ζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηηο νπνίεο αλέιαβε θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηεο ε ηξέρνπζα 

Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε [π.ρ. παγθφζκηνο ειάρηζηνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο θ.α.], ε Έλσζε 

ζεκεηψλεη φηη ε ηειεπηαία δελ θαηφξζσζε λα αλακνξθψζεη ην εηαηξηθφ θνξνινγηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Σην 

θείκελν ζέζεψλ ηεο πξνρσξάεη ζηηο εμήο εηζεγήζεηο/ ελδεηθηηθά κέηξα: 

 

Δηαηξηθόο θόξνο 

 

Οη θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ππνινγίδεηαη ζήκεξα ν εηαηξηθφο θφξνο ζηε Γεξκαλία είλαη 

παξσρεκέλνη θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε DIHK εηζεγείηαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλαλ θφξν, ην 

ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ηνπ νπνίνπ ζα βαζίδεηαη ζηα θέξδε θαη φρη ζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαη ν νπνίνο 

ζα εηζπξάηηεηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηνπο δήκνπο.  

 

Απόζβεζε θεθαιαηνπρηθώλ αγαζώλ θαη κεηαθνξά δεκηώλ 

 

Η ζεζκνζέηεζε ηεο ηαρείαο απφζβεζεο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, ε νπνία εηζήρζε γηα λα ηνλψζεη ηελ 

νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο θαη ε νπνία ιήγεη ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ρξήζηκν ζα ήηαλ φπσο 

παξακείλεη. Σην ίδην πιαίζην θαη εμαηηίαο ησλ ζπλερηδφκελσλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο απαηηείηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ DIHK, ε ρξνληθή παξάηαζε ηεο αχμεζεο πνζνχ κεηαθνξάο δεκηψλ [ε δπλαηφηεηα 

δειαδή ζπκςεθηζκνχ θφξσλ ηξερνπζψλ δεκηψλ κε θέξδε απφ ην παξειζφλ] απφ €2 εθ. ζε €10 εθ. θαη’ 

αλψηαην φξην. 

 

Τα αλσηέξσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ πξφζθαηε κειέηε ηνπ γεξκαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθήο 

Έξεπλαο ‘Ifo’, θαηά ηελ νπνία αλαιχζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κείσζεο ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ απφ 30% 

ζην 25% θαη ε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο πεξηφδνπ θνξνινγηθήο απφζβεζεο απφ 10 ζε 4 ρξφληα, ήηνη ε 

ζεζκνζέηεζε ηεο ηαρείαο απφζβεζεο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζα κείσλε κελ βξαρππξφζεζκα ηα θνξνινγηθά έζνδα θαηά € 30 δηο, σζηφζν 

καθξνπξφζεζκα, κεηά απφ κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ζα απμάλνληαλ ε ηδησηηθή 

θαηαλάισζε θαηά 3%, ε απαζρφιεζε θαηά 1,4 % θαη νη κηζζνί θαηά 4 %. 

 



Σηκέο ελέξγεηαο θαη κεηαξξύζκηζε ηεο πξνζαύμεζεο EEG 

  

Η DIHK ππνζηεξίδεη, θαηαξρήλ, ηελ αλάγθε ηηκνιφγεζεο ησλ εθπνκπψλ CO2, σζηφζν πξνεηδνπνηεί γηα 

ηνλ θίλδπλν ππεξβνιηθήο επηβάξπλζεο ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγσγήο ζην κέιινλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ νη εηδηθνί ηεο Έλσζεο πξνηείλνπλ 

πεξαηηέξσ κείσζε ηεο πξνζαχμεζεο EEG [ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επέθηαζεο 

ησλ ΑΠΔ θαη ηεο νπνίαο ην ζεζκηθφ πιαίζην θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν γηα ηηο ΑΠΔ]  κεηά ην 2022 θαη 

ρξεκαηνδφηεζή ηεο κε θεθάιαηα απφ ηνλ Οκνζπνλδηαθφ Πξνυπνινγηζκφ. Δπηπιένλ, φπσο επηθαιείηαη ε 

DIHK ζην θείκελν ζέζεσλ ηεο, ε θνξνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Γεξκαλία νθείιεη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Σηαηηζηηθή 

Υπεξεζία, θαηαγξάθνληαη απφ ην 2019 ζηε ρψξα νη πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ Δπξψπε.  

 


