
Γερμανία 
 
Φορολογικά μέτρα - Άμεσα και έμμεσα (π.χ. αναβολές πληρωμών, μειώσεις τιμών…) 
 
Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα σχετικά με τα 
φορολογικά μέτρα ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Τα βασικά 
μέτρα περιλαμβάνουν: 
 
§ Αναβολή των πληρωμών φόρου και για μείωση των προκαταβολών, των φόρων 

εταιρειών και του εμπορικού φόρου (κατά την παρουσίαση από τους 
φορολογούμενους των περιστάσεών τους και των επιπτώσεων του COVID-19). 

§ Η παραίτηση από μέτρα εκτέλεσης ή κυρώσεις καθυστερημένης πληρωμής θα 
χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

§ Οι φορολογικές αρχές μπορούν να αναβάλουν φόρους εάν η είσπραξη θα αποτελούσε 
σημαντική δυσκολία. 

§ Προκαταβολές φόρου εισοδήματος, φόρου εισοδήματος εταιρειών και εμπορικού 
φόρου μπορεί να γίνουν «κατά την παρουσίαση των περιστάσεων» από τους 
φορολογούμενους που μπορούν να αποδείξουν ότι «επηρεάζονται άμεσα και 
αδικαιολόγητα» από το COVID-19. 

 
Βοήθεια ρευστότητας που σχετίζεται με φόρους για επιχειρήσεις 
 
§ Είναι δυνατή η αναβολή των πληρωτέων φόρων εισοδήματος, εταιρικών και 

εμπορικών φόρων, καθώς και η επιβάρυνση αλληλεγγύης, εάν οι εταιρείες 
αποδειχθούν άμεσα επηρεασμένες από την κρίση της κορώνας και η τακτική είσπραξη 
φόρων θα αποτελούσε σημαντική σοβαρότητα. 

§ Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για 
αναβολή των φόρων που έχουν ήδη καθυστερήσει ή έχουν καθυστερήσει μέχρι την 
ημερομηνία αυτή. Για τη μείωση και την αναβολή, δείγματα αιτήσεων έχουν υποβληθεί 
σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω των κρατικών φορολογικών αρχών. 

§ Διευκόλυνση της δυνατότητας μείωσης των προκαταβολών φόρων μόλις καταστεί 
σαφές ότι τα έσοδα του φορολογούμενου κατά το τρέχον έτος αναμένεται να είναι 
χαμηλότερα από ό, τι το προηγούμενο έτος. Αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση 
ρευστότητας των εταιρειών. 

§ Τα μέτρα επιβολής (π.χ. άμεση χρέωση σε τραπεζικούς λογαριασμούς) και οι ποινές 
καθυστερημένης πληρωμής θα πάψουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν ο οφειλέτης 
μιας εκκρεμής πληρωμής φόρου επηρεάζεται άμεσα από τον κοροναϊό. 
Καθυστερημένες πληρωμές-ποινές από την περίοδο από 19. Μαρτίου 2020 έως 31. 
Δεκέμβριος 2020 θα παραιτηθούν, οι παλαιότερες χρεώσεις θα ανασταλούν έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020 

§ Η Κεντρική Τελωνειακή Αρχή, η οποία διαχειρίζεται π.χ. φόρος ενέργειας και 
αεροπορικός φόρος, παραχωρεί άτοκους αυτούς τους φόρους έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020 κατόπιν εντολής του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών. 

§ Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Φορολογική Υπηρεσία, η οποία διαχειρίζεται τον φόρο 
ασφάλισης και τον ΦΠΑ, έχει λάβει εντολή να προβεί στις κατάλληλες παραχωρήσεις 
στους φορολογούμενους. 



§ Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να αναβληθούν υπό ορισμένες 
περιστάσεις, ωστόσο, η περίοδος αναβολής αρχικά περιορίζεται έως την ημερομηνία 
λήξης των εισφορών για το Μάιο 2020, δηλαδή στο τέλος Μαΐου 2020 οι 
αναβαλλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα 
έπρεπε τότε να επί πληρωμή 

§ Οι αποφάσεις σχετικά με τις αναβολές / μειώσεις των φόρων μισθοδοσίας δεν έχουν 
ακόμη δημοσιευτεί. 

 
Άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις 
 
§ Οι αιτήσεις για μείωση της βάσης εμπορικού φόρου, για σκοπούς προκαταβολών, 

μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Διατίθεται επίσης αντίστοιχη 
περίοδος για αιτήσεις αναβολής και αιτήσεις για προσαρμογή προκαταβολών για φόρο 
εισοδήματος και εταιρειών. 

§ Οι φορολογικές αρχές μπορούν να αναβάλουν φόρους εάν η είσπραξη θα αποτελούσε 
σημαντική δυσκολία. Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020 για αναβολή των φόρων που έχουν ήδη καθυστερήσει ή έχουν 
καθυστερήσει μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

§ Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για αναβολή φόρου χωρίς τόκους έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις αναβολής φόρων που οφείλονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 
2020 πρέπει να αιτιολογούνται συγκεκριμένα. 

§ Η απόφαση για τη διάρκεια της αναβολής της φορολογίας λαμβάνεται από την 
αρμόδια φορολογική αρχή (μεμονωμένα για κάθε εταιρεία). Οι αιτήσεις αναβολής 
χωρίς ένδειξη της ζητούμενης περιόδου αναβολής χορηγούνται αρχικά για τρεις μήνες. 
Οι μεταγενέστερες αναβολές είναι δυνατές έως τις 31.12.2020, λαμβάνοντας υπόψη 
ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά. 

§ Οι προκαταβολές του φόρου εισοδήματος, του φόρου εισοδήματος εταιρειών και του 
εμπορικού φόρου μπορούν να πραγματοποιηθούν «κατά την παρουσίαση των 
περιστάσεων» από τους φορολογούμενους που μπορούν να αποδείξουν ότι 
«επηρεάζονται άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητα» από το COVID-19. 

§ Διευκόλυνση της δυνατότητας μείωσης των προκαταβολών φόρων μόλις είναι 
προφανές ότι το εισόδημα των φορολογουμένων θα είναι χαμηλότερο κατά το τρέχον 
έτος (απόφαση σε επίπεδο πόλης / δήμου) 

§ Σύμφωνα με το BMF, μόνο η προκαταβολή, 1/11 σε περίπτωση μόνιμης παράτασης της 
προθεσμίας, μπορεί να ανακτηθεί για ΦΠΑ. Για να απαλλαγείτε από την επιβάρυνση, 
μπορεί να ζητηθεί μια μόνιμη επέκταση εάν αυτό δεν έχει ακόμη γίνει. Ωστόσο, 
ορισμένα Ομοσπονδιακά Κράτη προσφέρουν τη μείωση της ειδικής προκαταβολής 
ΦΠΑ για το 2020 σε μηδέν εάν χορηγηθεί μόνιμη παράταση και επιστροφή της ειδικής 
προκαταβολής στον φορολογούμενο 

§ Οι επόμενες ημερομηνίες προκαταβολής είναι 10 Ιουνίου 2020 για φόρο εισοδήματος 
και εταιρικό φόρο και 15 Μαΐου 2020 για εμπορικό φόρο. 

§ Μπορεί να είναι δυνατή η μείωση των προκαταβολών φόρων «αναδρομικά», αλλά 
πρέπει να επιβεβαιωθεί. 

 
Τροποποιήσεις της τρέχουσας νομικής κατάστασης 
 



§ Το κράτος θα δώσει στις φορολογικές αρχές περισσότερη ευχέρεια στην αναβολή 
φορολογικών οφειλών: Μπορεί να χορηγηθούν αναβολές ή μειώσεις πληρωτέου 
εισοδήματος-, εταιρικοί και εμπορικοί φόροι εάν οι εταιρείες αποδειχθούν άμεσα 
επηρεασμένες από την κρίση της κορώνας και η τακτική είσπραξη φόρων θα 
αποτελούσε σημαντική δριμύτητα. Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν 
αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 για αναβολή των φόρων που έχουν ήδη 
καθυστερήσει ή έχουν καθυστερήσει μέχρι την ημερομηνία αυτή. 

§ Εάν οι εταιρείες επηρεάζονται άμεσα από τον κορανοϊό, οι φορολογικές αρχές 
ενθαρρύνονται να παραιτηθούν από τα μέτρα επιβολής και τις κυρώσεις 
καθυστερημένης πληρωμής. Αυτό ισχύει έως το τέλος του έτους 2020. 

§ Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να αναβληθούν υπό ορισμένες συνθήκες. 
§ Επί του παρόντος, η αναβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι δυνατή για 

τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2020 με απλοποιημένη διαδικασία. 
§ Η περίοδος αναβολής είναι αρχικά περιορισμένη έως την ημερομηνία λήξης των 

εισφορών για το Μάιο 2020, δηλαδή στο τέλος Μαΐου 2020 θα πρέπει τότε να 
καταβληθούν οι αναβαλλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από τον Μάρτιο και 
τον Απρίλιο. Εάν η πληρωμή δεν είναι δυνατή τον Μάιο του 2020, οι εργοδότες 
μπορούν να αναζητήσουν πιθανές διευκολύνσεις πληρωμής πέρα από αυτό το χρονικό 
διάστημα με την αρμόδια εταιρεία ασφάλισης υγείας (π.χ. πληρωμή δόσης). 

§ Οι αποφάσεις σχετικά με τις αναβολές / μειώσεις των φόρων μισθοδοσίας δεν έχουν 
ακόμη δημοσιευτεί. 

§ Η Κεντρική Τελωνειακή Αρχή (Generalzolldirektion, ενεργειακός φόρος και φόρος 
αεροπορίας) καθώς και η Ομοσπονδιακή Κεντρική Φορολογική Υπηρεσία 
(Bundeszentralamt für Steuern, φόρος ασφάλισης και φόρος προστιθέμενης αξίας) 
έχουν λάβει εντολή να προβούν στις κατάλληλες παραχωρήσεις στους 
φορολογούμενους. Λεπτομέρειες θα δοθούν τις επόμενες ημέρες από τον Γερμανό 
Υπουργό Οικονομικών. 

 
Όροι Προκαταβολών 
 
§ Οι όροι για τις προκαταβολές από τους φορολογούμενους θα προσαρμοστούν ανάλογα 

με την κατάσταση (μείωση των προπληρωμών μόλις καταστεί σαφές ότι τα έσοδα του 
φορολογούμενου κατά το τρέχον έτος θα είναι χαμηλότερα από ό, τι το προηγούμενο 
έτος). 

 
Περαιτέρω ανακούφιση σύμφωνα με την απόφαση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της 
23ης Απριλίου 2020 
 
§ Οι μικρές εταιρείες στον τομέα της λιανικής, της πολιτιστικής και της γαστρονομίας που 

αναμένουν να κάνουν ζημίες το 2020 λόγω της κρίσης της Κορόνα μπορούν τώρα να 
υποβάλουν αίτηση στη φορολογική τους αρχή για επιστροφή των φόρων που 
καταβλήθηκαν για το 2019, επιπλέον των προκαταβολών που πραγματοποιήθηκαν για 
το 2020. βάση για αυτό είναι μια κατ 'αποκοπή υπολογισμένη ζημία για το 2020. 

§ Οι επηρεαζόμενοι φορολογούμενοι με κέρδη και εισόδημα από ενοίκια μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για επακόλουθη μείωση των προκαταβολών για εισόδημα ή 
εταιρικό φόρο για το 2019 βάσει μιας κατ 'αποκοπή μεταφοράς. Θεωρείται τακτικά ότι 
επηρεάζεται εάν οι προκαταβολές για το 2020 - έχουν ήδη μειωθεί στο μηδέν. 



§ Συγκεκριμένες λεπτομέρειες πρόκειται να ρυθμιστούν σύντομα με επιστολή του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών. 

 
Περαιτέρω πληροφορίες 
 
§ Αυτά τα φορολογικά μέτρα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με 
τη φορολογική τους αρχή για το σκοπό αυτό. 

§ Συνολικά, στις εταιρείες χορηγείται η δυνατότητα αναβολής φόρων στα 
δισεκατομμύρια. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει τον 
απαραίτητο συντονισμό με τις ομοσπονδιακές πολιτείες σχετικά με αυτό το ζήτημα. 

 
Μέτρα σχετικά με την απασχόληση (π.χ. κρατικά προγράμματα αποζημίωσης, 
εκπαίδευση…) 
 
Δράση για τη βελτίωση του κανονισμού για τη βραχυπρόθεσμη εργασία 
 
§ Ο νόμος που ψηφίστηκε σχετικά με την προσωρινή βελτίωση που σχετίζεται με την 

κρίση των κανονισμών για την αποζημίωση για βραχυπρόθεσμη εργασία στις 13 
Μαρτίου 2020 και τα ακόλουθα νομοθετικά-διατάγματα της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης, τα οποία περιορίζονται χρονικά μέχρι το τέλος του 2021, διευκολύνουν 
την πρόσβαση σε σύντομο χρονικό διάστημα - αποζημίωση εργασίας, απαλλάσσουν 
τις εταιρείες από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και επιτρέπουν επίσης στους 
προσωρινούς εργαζομένους να έχουν πρόσβαση σε αποζημίωση για βραχεία 
εργασία. 

§ Πριν από την αλλαγή του νόμου, τουλάχιστον το ένα τρίτο των εργαζομένων έπρεπε να 
επηρεαστεί από την απώλεια ωρών εργασίας, προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις 
για την ανακούφιση της βραχυπρόθεσμης αποζημίωσης εργασίας. Τώρα αρκεί ότι 
μόνο το 10% των εργαζομένων μιας εταιρείας επηρεάζεται από απώλεια 10% των 
ωρών εργασίας τους. 

§ Η βραχυπρόθεσμη αποζημίωση εργασίας μπορεί να καταβληθεί έως και 12 μήνες. 
§ Τα αρνητικά υπόλοιπα χρόνου εργασίας δεν χρειάζεται να αντισταθμιστούν για να 

αποφευχθεί η σύντομη εργασία. 
§ Για πρώτη φορά, οι αποζημιώσεις για βραχείας διάρκειας εργασία μπορούν επίσης 

να καταβληθούν στους έκτακτους εργαζομένους. 
§ Δεν είναι πλέον απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε πρώτα τις αμειβόμενες αργίες. 
 
Επιστροφή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
§ Οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν πλήρη επιστροφή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του νόμου για βραχυχρόνια εργασία. 

 
Αναδρομική αποτελεσματικότητα 
 
§ Αυτές οι διευκολύνσεις θα τεθούν σε ισχύ εκ των υστέρων από την 1η Μαρτίου 2020 

και θα καταβληθούν αναδρομικά. 



 
Μειωμένες ώρες (Kurzarbeitergeld) 
 
§ Οι εταιρείες ενδέχεται να λάβουν μειωμένη αποζημίωση ώρας όταν τουλάχιστον το 

10% των εταιρειών τους επηρεάζονται από έλλειψη ωρών εργασίας (δηλαδή: δεν 
έχουν άλλη δουλειά να κάνουν) τουλάχιστον 10%. Προηγουμένως, το 1/3 των 
εργαζομένων έπρεπε να επηρεαστεί από συντομότερες ώρες εργασίας, προκειμένου η 
εταιρεία να λάβει μειωμένη αποζημίωση ωρών. 

§ Παραίτηση από αρνητικές ώρες εργασίας: Οι υπάλληλοι δεν πρέπει πλέον να 
αντισταθμίζουν τα υπόλοιπα των αρνητικών ωρών εργασίας. Προηγουμένως, τα 
υπόλοιπα αρνητικών ωρών εργασίας έπρεπε να αποζημιωθούν για να είναι επιλέξιμα 
για αποζημίωση μειωμένων ωρών 

§ Δεν είναι πλέον απαραίτητο να χρησιμοποιούν πρώτα τις αμειβόμενες αργίες. 
§ Για τον πρώτο χρόνο, το μειωμένο ωράριο αποζημίωσης θα είναι επίσης διαθέσιμο 

στους προσωρινούς / πρακτορεία. 
§ Πλήρης απόδοση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από το Ομοσπονδιακό Γραφείο 

Εργασίας. 
§ Αυξανόμενος αριθμός αξιώσεων αποζημίωσης μειωμένων ωρών: Περίπου. 470.000 

νέες αξιώσεις τον Μάρτιο 2020 (από 28.03.20). Σύγκριση: Περίπου 2.000 αξιώσεις τον 
Φεβρουάριο του 2020 

 
Χρόνος επεξεργασίας και μέτρα επιτάχυνσης του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας 
 
§ Διαδικασία 2 σταδίων: 

o Πληρωμή από τον εργοδότη, έως τώρα, συνήθως δυνατή μέγ. 15 ημέρες μετά την 
εφαρμογή (από 23.03.20). Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας αναμένει από την 
Corona να παρατείνει τον χρόνο επεξεργασίας 

o Στη συνέχεια, η αποζημίωση θα πρέπει να γίνει «το συντομότερο δυνατόν» 
 
§ Εκπαίδευση προσωπικού και - αύξηση για επιτάχυνση των διαδικασιών: 

o Αύξηση προσωπικού στο τμήμα μειωμένων ωρών από 800 σε 4.500 
o Το προσωπικό που λειτουργεί μέσω τηλεφώνου αυξάνεται από 4.000 σε 18.000 

 
Δεδομένου ότι, από την 1η Απριλίου 2020, μπορεί να υποτεθεί ότι η επεξεργασία των 
αιτήσεων θα διαρκέσει πολύ καιρό, οι εταιρείες θα αναγκαστούν να χρηματοδοτήσουν 
προσωρινά την αποζημίωση μειωμένων ωρών και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
στο μεταξύ. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 
KfW. 
 
Νόμος για την πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών 
 
§ Σε περίπτωση ασθένειας ή δικαιολογημένης υποψίας ασθένειας, κατά την οποία ο 

εργαζόμενος βρίσκεται σε καραντίνα, ο εργοδότης υποχρεούται βάσει του Νόμου περί 
Συνεχιζόμενων Αμοιβών να συνεχίσει να καταβάλλει στον υπάλληλο τον κανονικό του 
μισθό για έως και έξι εβδομάδες. Στις αρχές της έβδομης εβδομάδας, το επίδομα 
ασθενείας με κανονικό ποσοστό περίπου 70% του καθαρού μισθού καταβάλλεται 
από την εταιρεία ασφάλισης υγείας. 



§ Ακόμη και σε περίπτωση ασθένειας ή δικαιολογημένης υποψίας για ασθένεια που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την πρόληψη και τον έλεγχο των 
μολυσματικών ασθενειών, αυτός ο γενικός κανονισμός παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, 
στον εργοδότη θα επιστραφούν οι μισθοί που καταβλήθηκαν τις πρώτες έξι εβδομάδες 
από την αρμόδια αρχή κατόπιν αίτησης. Στην έβδομη εβδομάδα, το ταμείο ασφάλισης 
ασθενείας πληρώνει τον μισθό, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από την αρμόδια αρχή. 

§ Σε αντίθεση με τη συνεχιζόμενη αμοιβή, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες δικαιούνται επίσης αποζημίωση. Σύμφωνα με το νόμο για την πρόληψη 
και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην 
αρμόδια αρχή για οικονομική αποζημίωση στο ποσό της απώλειας κερδών τους. 

§ Λόγω της κρίσης Covid-19, η γερμανική κυβέρνηση μείωσε το κατώτατο όριο για τον 
ελάχιστο αριθμό υπαλλήλων που πρέπει να εργαστούν για μικρό χρονικό διάστημα από 
30% σε 10% 

 
Μέτρα οικονομικής τόνωσης (π.χ. δάνεια, μορατόριουμ για αποπληρωμή χρεών…) 
 
Σχέδιο νομοσχέδιο της Γερμανικής Κυβέρνησης από τις 24 Μαρτίου 2020 (19/18110) 
 
Κανονισμοί για την προστασία οικιακών και εμπορικών ενοικιαστών 
 
§ Ενοικιαστής 

 
o Ένα συμβόλαιο μίσθωσης δεν μπορεί να καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη εάν ο 

μισθωτής είναι αθετημένος με τις μηνιαίες πληρωμές ενοικίου του για την περίοδο 
από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 λόγω των επιπτώσεων της 
Πανδημίας COVID-19. 

o Ο μισθωτής θα αποζημιώσει τις καθυστερήσεις ενοικίασης έως τις 30 Ιουνίου 2022 
το αργότερο. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο μισθωτής πρέπει να αποδείξει ότι η μη 
πληρωμή βασίστηκε στα αποτελέσματα της Πανδημίας COVID-19. 

o Οι τροποποιήσεις ισχύουν για οικιακούς και εμπορικούς μισθωτές. 
 
§ Σπιτονοικοκύρης 

 
o Τα δικαιώματα καταγγελίας των ιδιοκτητών είναι περιορισμένα. Η μίσθωση δεν 

μπορεί να τερματιστεί με την αιτιολογία ότι ο μισθωτής είναι αθετημένος με τις 
μηνιαίες πληρωμές μισθωμάτων για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 
30 Ιουνίου 2020, εάν η μη πληρωμή οφείλεται στις επιπτώσεις της Πανδημίας 
COVID-19 ( Η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί στο μέλλον έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020 ή ακόμη περισσότερο). 

o Εξαιρείται μια απόκλιση αυτού του κανονισμού εις βάρος του μισθωτή. Οι 
ιδιοκτήτες πρέπει να δέχονται μη πληρωμές του ενοικίου για έως και 24 μήνες, κάτι 
που μπορεί να ερμηνευτεί ως νομικά επιβεβλημένη αναβολή του ενοικίου. Η 
υποχρέωση του μισθωτή να πληρώσει ενοίκιο δεν αναστέλλεται. Οι τόκοι για τις 
καθυστερήσεις και τις ζημίες που προκαλούνται από καθυστέρηση πρέπει να 
αποζημιωθούν. Το δικαίωμα καταγγελίας αναβιώνει, εάν ο μισθωτής δεν 
αποζημιώσει τις καθυστερήσεις ενοικίου έως τις 30 Ιουνίου 2022. Οι καταγγελίες 



της μίσθωσης λόγω άλλων παραβιάσεων της σύμβασης μίσθωσης είναι ακόμα 
δυνατές. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την ασφάλεια ενοικίου 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης εάν και στο βαθμό που η αξίωση πληρωμής του 
ιδιοκτήτη έναντι του μισθωτή είναι αδιαμφισβήτητη. 

 
Αναστολή της υποχρέωσης υποβολής αφερεγγυότητας 
 
§ Η υποχρέωση υποβολής αφερεγγυότητας αναστέλλεται αναδρομικά από την 1η 

Μαρτίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για εταιρείες που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες ή έχουν καταστεί ρευστές λόγω της πανδημίας COVID-19 (η 
αναστολή δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις στις οποίες η αφερεγγυότητα δεν ισχύει λόγω 
της πανδημίας) υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν βιώσιμες προοπτικές για 
μελλοντική ανάκαμψη από την ρευστότητα. Πρέπει επίσης να δημιουργηθούν κίνητρα 
για να βοηθήσουν τις πληγείσες εταιρείες να λειτουργήσουν ξανά οικονομικά και να 
διατηρήσουν τις επιχειρηματικές τους σχέσεις. Για μεταβατική περίοδο τριών μηνών, 
τα δικαιώματα των πιστωτών να ζητήσουν την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας 
πρέπει να περιοριστούν. 

§ Εάν είναι απαραίτητο, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης δικαιούται να 
παρατείνει την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής αφερεγγυότητας έως τις 31 
Μαρτίου 2021 το αργότερο 

§ Εάν οι εταιρείες επωφεληθούν από την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής 
αφερεγγυότητας, υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με την τεκμηρίωση αυτών 
των εταιρειών: 
 
o Πρέπει να εκπονηθεί κατάσταση ρευστότητας που να αποδεικνύει φερεγγυότητα 

στις 31.12.2019 ή μεταγενέστερη. 
o Πρέπει να καταρτιστούν στατιστικά στοιχεία ληκτότητας για προμηθευτές, 

οφειλέτες, άλλες υποχρεώσεις κ.λπ. από την παραπάνω ημερομηνία αναφοράς για 
την υποστήριξη της κατάστασης ρευστότητας (Προσοχή: συνήθως δεν μπορεί να 
δημιουργηθεί αργότερα). 

o Πρέπει να αποδειχθούν ότι τα προβλήματα χρηματοδότησης προκύπτουν από την 
πανδημία του κορωνοϊού 
 

§ Η διοίκηση φέρει το βάρος της απόδειξης ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, αλλά 
η απόδειξη διευκολύνεται από ένα νομικό τεκμήριο που ισχύει εάν η εταιρεία δεν ήταν 
σε πτώχευση από τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 
Περιορισμός του παραδεκτού αιτήσεων τρίτων για έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας 
 
§ Για τις αιτήσεις αφερεγγυότητας των πιστωτών που υποβλήθηκαν μεταξύ 28 Μαρτίου 

2020 και 28 Ιουνίου 2020, η αφερεγγυότητα πρέπει να είχε ήδη υπάρξει την 1η 
Μαρτίου 2020. 

 
Μια προστατευτική ασπίδα αξίας δισεκατομμυρίων για τις επιχειρήσεις 
 



§ Η γερμανική κυβέρνηση θα προστατεύσει τις επιχειρήσεις με νέα μέτρα για την 
παροχή ρευστότητας, ο όγκος της οποίας είναι απεριόριστος. Τα περισσότερα από τα 
βοηθήματα για τον κορωνοϊό είναι ενεργά. 

§ Τα υφιστάμενα προγράμματα βοήθειας ρευστότητας θα επεκταθούν ώστε να 
διευκολύνεται η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε φθηνά δάνεια. Αυτό μπορεί να 
κινητοποιήσει μεγάλο όγκο δανείων που ενισχύουν τη ρευστότητα από εμπορικές 
τράπεζες. Για το σκοπό αυτό, τα καθιερωμένα μέσα που συμπληρώνουν τα δάνεια που 
προσφέρουν οι ιδιωτικές τράπεζες θα επεκταθούν και θα διατεθούν σε μεγαλύτερο 
αριθμό εταιρειών, π.χ. μέσω της κρατικής τράπεζας ανάπτυξης KfW 

§ Οι όροι για το επιχειρηματικό δάνειο για υπάρχουσες εταιρείες και το δάνειο 
εκκίνησης για εταιρείες ηλικίας κάτω των 5 ετών θα χαλαρώσουν αυξάνοντας το 
επίπεδο παραδοχών κινδύνου (αποζημίωση) για τη λειτουργία δάνεια και επέκταση 
αυτών των μέσων σε μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς όριο αναφορικά με τον κύκλο 
εργασιών έως 2 δισεκατομμύρια ευρώ (προηγουμένως, το όριο ήταν 500 εκατομμύρια 
ευρώ). Υψηλότερες παραδοχές κινδύνου έως και 80% για μεγάλες επιχειρήσεις και 
έως και 90% για μικρομεσαίες έως κύκλο εργασιών 50 εκατομμυρίων ευρώ ή 250 
εργαζομένων. θα αυξήσει την προθυμία των τραπεζών να επεκτείνουν τις πιστώσεις. Οι 
μεμονωμένες πιστώσεις περιορίζονται σε όγκο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και 
περιορίζονται σε επενδύσεις ή αγορές λειτουργικού υλικού στη Γερμανία. 

§ Στην περίπτωση του «KfW Loan for Growth», το πρόγραμμα που στοχεύει σε 
μεγαλύτερες εταιρείες, το τρέχον όριο κύκλου εργασιών των 2 δισεκατομμυρίων 
ευρώ θα καταργηθεί και αυξάνεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο μέλλον, αυτά τα 
δάνεια θα λάβουν τη μορφή κοινοπρακτικών δανείων και δεν θα περιορίζονται σε έργα 
σε έναν συγκεκριμένο τομέα (στο παρελθόν, μόνο τα έργα καινοτομίας και 
ψηφιοποίησης ήταν επιλέξιμα). Η υπόθεση κινδύνου θα αυξηθεί έως και 80%. Αυτό θα 
βελτιώσει την πρόσβαση των μεγαλύτερων εταιρειών σε κοινοπρακτικά δάνεια. Ο 
ελάχιστος πιστωτικός όγκος στην περίπτωση αυτή είναι 25 εκατομμύρια ευρώ ή 
ισούται με το 50% του συνολικού χρέους (τοκοφόρες υποχρεώσεις). 

§ Για τις τράπεζες εγγυήσεων, το όριο εγγύησης για τις μικρές επιχειρήσεις θα 
διπλασιαστεί σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ομοσπονδία θα αυξήσει το μερίδιό της στις 
τράπεζες εγγυήσεων κατά 10% για να διευκολύνει την αντιμετώπιση κινδύνων, οι 
οποίοι είναι δύσκολο να εκτιμηθούν σε περιόδους κρίσης. Το ανώτατο όριο του 35% 
των λειτουργικών πόρων στο συνολικό άνοιγμα των τραπεζών εγγύησης θα αυξηθεί στο 
50%. Για να επιταχύνει την παροχή ρευστότητας, η Ομοσπονδία δίνει στις τράπεζες 
εγγυήσεων την ελευθερία να λαμβάνουν εγγυητικές αποφάσεις έως και 250.000 € 
ανεξάρτητα και εντός περιόδου τριών ημερών. 

§ Το μεγάλο πρόγραμμα εγγυήσεων για παράλληλες εγγυήσεις από την Ομοσπονδία 
("Bund") και τις περιφέρειες ("Länder"), το οποίο προηγουμένως περιοριζόταν σε 
εταιρείες σε δομικά αδύναμες περιοχές, θα ανοίξει και σε εταιρείες άλλων περιοχών 
(προσωρινά περιορισμένη έως τις 31 Σε αυτό το πρόγραμμα, η Ομοσπονδία καλύπτει 
λειτουργικά δάνεια και επενδύσεις με εγγύηση άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ και 
ποσοστό εγγύησης έως και 90%. 

 
Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης από την Ομοσπονδία («Bund») 
 
§ 100 δισεκατομμύρια ευρώ για μέτρα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης για τη 

διασφάλιση της φερεγγυότητας των εταιρειών (ιδίως απόκτηση μετοχών ή 



αδρανοποιημένων συμμετοχών, εγγραφή σε δικαιώματα κατανομής κερδών ή 
μειωμένα ομόλογα) 
 
o Προϋπόθεση: Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να πληρούνται 

από την 1η Ιανουαρίου 2020: 
• Σύνολο ισολογισμού> 43 εκατομμύρια ευρώ 
• Κύκλος εργασιών> 50 εκατομμύρια ευρώ 
• Περισσότεροι από 249 εργαζόμενοι (ετήσιος μέσος όρος) 

 
§ 400 δισεκατομμύρια ευρώ για εγγυήσεις που βοηθούν τις εταιρείες να 

εξουδετερώσουν τα εμπόδια ρευστότητας που αναχρηματοδοτούνται στην 
κεφαλαιαγορά 

§ 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την αναχρηματοδότηση του KfW (Δάνειο 
ανοικοδόμησης) κατά την εφαρμογή των ειδικών προγραμμάτων που του έχουν 
ανατεθεί 

 
Προστατευτική ασπίδα για πιστώσεις προμηθευτή 
 
§ Κοινή προστατευτική ασπίδα ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση και ασφαλιστές πιστώσεων για την εξασφάλιση πιστώσεων προμηθευτή 
γερμανικών εταιρειών 

§ Ανάληψη εγγυήσεων για πληρωμές αποζημίωσης από τους ασφαλιστές πιστώσεων έως 
30 δισεκατομμύρια ευρώ από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 2020 

§ Ουσιαστική συμμετοχή ασφαλιστών πίστωσης · Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση λαμβάνει 
το 65% των εσόδων από ασφάλιστρα το 2020. 

§ Οι ασφαλιστές πιστώσεων φέρουν ζημίες έως και 500 εκατομμύρια ευρώ και 
αναλαμβάνουν τους κινδύνους αθέτησης που υπερβαίνουν την εγγύηση της 
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 

 
Αναστολή της υποχρέωσης υποβολής αφερεγγυότητας 
 
§ Οι εταιρείες που πλήττονται σοβαρά από την κρίση της κορώνας εξαιρούνται από την 

υποχρέωση υποβολής αφερεγγυότητας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

§ Η αφερεγγυότητα μιας εταιρείας πρέπει να οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού 
§ Πριν από την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής αφερεγγυότητας, δεν υπήρχε λόγος 

αφερεγγυότητας. 
§ Υπάρχει δικαιολογημένη προοπτική αποκατάστασης εάν θα χορηγηθεί οικονομική 

υποστήριξη 
§ Επιπλέον, υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με την τεκμηρίωση των εταιρειών: 
§ Προετοιμασία της κατάστασης ρευστότητας που αποδεικνύει φερεγγυότητα από 

31.12.2019 ή μεταγενέστερη. 
§ Προετοιμασία στατιστικών στοιχείων λήξης για προμηθευτές, οφειλέτες, άλλες 

υποχρεώσεις κ.λπ. από την παραπάνω ημερομηνία αναφοράς για την υποστήριξη της 
κατάστασης ρευστότητας (Προσοχή: αυτό συνήθως δεν μπορεί να δημιουργηθεί μετά). 

§ Απόδειξη ότι τα προβλήματα χρηματοδότησης προκύπτουν από την πανδημία του 
κορωνοϊού 



 
Συμβάσεις καταναλωτικού δανείου 
 
§ Για συμβάσεις καταναλωτικού δανείου που έχουν συναφθεί πριν από τις 15 Μαρτίου 

2020, οι αξιώσεις αποπληρωμής, απόσβεσης και τόκων που οφείλονται μεταξύ 1ης 
Απριλίου και 30 Ιουνίου 2020 αναβάλλονται κατά 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης 
τους εάν και στο βαθμό που ο καταναλωτής υποφέρει από μείωση του οφειλόμενου 
εισοδήματος στην πανδημία COVID-19, καθιστώντας την εκπλήρωση της σχετικής 
υποχρέωσης αφόρητη για τον οφειλέτη, ειδικά σε περιπτώσεις όπου απειλούνται τα 
μέσα διαβίωσης του οφειλέτη. 

§ Τα δικαιώματα τερματισμού των πιστωτών με βάση τη μη πληρωμή ή την 
υποβάθμιση της πίστωσης ή την επιδείνωση της ρευστοποιήσιμης αξίας τυχόν 
εξασφαλίσεων που χορηγήθηκαν για το εν λόγω δάνειο εξαιρούνται έως τις 30 
Ιουνίου 2020. Ο πιστωτής πρέπει να προσφέρει στον καταναλωτή να διαπραγματευτεί 
μια πιθανή συμφωνία και πιθανά μέτρα στήριξης. Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν για 
το χρονικό διάστημα μετά τις 30 Ιουνίου, η διάρκεια της συμφωνίας θα παραταθεί κατά 
3 μήνες. 

§ Παρακαλούνται όπως σημειώσουν: σε εξαιρετικές περιπτώσεις εάν η αναβολή της 
πληρωμής ή ο αποκλεισμός του δικαιώματος τερματισμού είναι αφόρητη για τον 
πιστωτή, η ανακούφιση για τον οφειλέτη δεν ισχύει. 

 
Άλλοι κανονισμοί 
 
§ Στους τομείς του συνεταιριστικού δικαίου, του εταιρικού δικαίου, του νόμου που διέπει 

τις ενώσεις, των ιδρυμάτων και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας των διαμερισμάτων, καθώς 
και του νόμου περί μετασχηματισμού, πρέπει να διευκολυνθούν οι διατάξεις. Ο στόχος 
είναι να δοθεί η δυνατότητα στα αντίστοιχα όργανα να λάβουν τις απαραίτητες 
αποφάσεις και να ενεργήσουν παρά τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στη 
συνέλευση. Πρέπει να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση συναντήσεων με τη χρήση 
τηλεπικοινωνιών. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, οι ετήσιες 
γενικές συνελεύσεις της Aktiengesellschaften (ανώνυμες εταιρείες) μπορούν να 
πραγματοποιούνται ως εικονικές εκδηλώσεις χωρίς να είναι παρόντες οι μέτοχοι. Για 
την GmbH (ιδιωτικές εταιρείες) είναι ευκολότερο να λαμβάνετε αποφάσεις 
χρησιμοποιώντας γραπτές διαδικασίες. Οι προτεινόμενες αλλαγές στο νόμο που διέπει 
την ιδιωτική ιδιοκτησία των διαμερισμάτων είναι να καταστήσουν δυνατή την 
παράλειψη ετήσιων συναντήσεων ιδιοκτητών στο μεταξύ. 

 
Δάνειο ανοικοδόμησης - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
 
§ Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ένα πακέτο μέτρων για να 

βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορωνοϊού. Ο ρόλος της 
κρατικής τράπεζας ανάπτυξης KfW σε αυτήν την κρίση είναι να διευκολύνει τη 
βραχυπρόθεσμη παροχή ρευστότητας σε εταιρείες. 

 
Δάνειο επιχειρηματιών KfW 
 
§ Εταιρείες στην αγορά για περισσότερο από 5 χρόνια 



§ Ανάληψη κινδύνου (απαλλαγή από την ευθύνη) έως και 80% για τους 
χρηματοδοτικούς εταίρους σε δανεισμό (συνήθως τις κανονικές τράπεζες) για μεγάλες 
επιχειρήσεις και έως και 90% για τους χρηματοδοτικούς εταίρους για δανεισμό για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως κύκλο εργασιών 50 εκατ. Ευρώ ποσό ισολογισμού έως 
43 εκατομμύρια ευρώ ή 250 υπαλλήλους. 

§ Περιορίζεται στα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με όγκο δανεισμού έως 1 
δισεκατομμύριο ευρώ. (όγκος> 25 εκατομμύρια ευρώ: το ανώτερο το 50% του 
συνολικού χρέους ή το 30% του συνολικού ισολογισμού του ομίλου) 

§ Μέγιστη. διάρκεια 10 ετών (όγκος πίστωσης> T € 800) / 6 έτη (όγκος πίστωσης <T € 
800) 

§ Περίοδος χάριτος έως 2 ετών 
§ Χορήγηση παραίτησης από ευθύνη σε μεγάλες εταιρείες, ανεξάρτητα από τον όγκο του 

ετήσιου κύκλου εργασιών τους (προηγουμένως: 500 εκατομμύρια ευρώ). 
 
Δάνειο εκκίνησης ERP - Universal 
 
§ Νέες εταιρείες στην αγορά για λιγότερο από 5 χρόνια 
§ Ανάλυση κινδύνου έως και 80% για τους χρηματοδοτικούς εταίρους για το δανεισμό 

(συνήθως τις τακτικές τράπεζες) για μεγάλες επιχειρήσεις και έως και 90% για τους 
χρηματοδοτικούς εταίρους για το δανεισμό για ΜΜΕ έως κύκλο εργασιών 50 
εκατομμυρίων ευρώ ή 250 υπαλλήλους. 

§ Περιορίζεται σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ (όγκος> 25 
εκατομμύρια ευρώ: το ανώτερο το 50% του συνολικού χρέους ή το 30% του συνόλου 
του ισολογισμού του ομίλου) 

§ Μέγιστη. διάρκεια 10 ετών (όγκος πίστωσης> T € 800) / 6 έτη (όγκος πίστωσης <T € 
800) 

§ Περίοδος χάριτος έως 2 ετών 
§ Χορήγηση παραίτησης από ευθύνη σε μεγάλες εταιρείες, ανεξάρτητα από τον όγκο του 

ετήσιου κύκλου εργασιών τους (προηγουμένως: 500 εκατομμύρια ευρώ). 
 
Ειδικό πρόγραμμα δανείου ανοικοδόμησης - KfW 2020 
 
§ Κοινοπρακτική χρηματοδότηση με ελάχιστο ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ και μέγιστο 

το 50% του συνολικού χρέους της εταιρείας ή το 30% του συνολικού ισολογισμού της 
εταιρείας. 

§ Η KfW συμμετέχει σε κοινοπρακτική χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου 
κίνησης μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η KfW αναλαμβάνει έως και το 80% του 
συνολικού κινδύνου. 

§ Καμία διανομή κερδών και μερισμάτων κατά τη διάρκεια της πιστωτικής περιόδου 
(εκτός από την κανονική αμοιβή της αγοράς) 

§ Προγραμματισμένες προσαρμογές από το «Υπουργικό συμβούλιο του κορωνοϊού» της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης: 
o Παράταση πίστωσης από 5 έως 6 χρόνια, πιθανώς έως 10 χρόνια 
o Διαγραφή της απαίτησης θετικής πρόγνωσης για συνέχιση στο ενημερωτικό δελτίο 

KfW. Αντίθετα, οι εταιρείες πρέπει να έχουν επιδείξει ομαλές οικονομικές συνθήκες 
από τις 31.12.2019 (τεκμαίρεται η θετική συνέχεια) 

 



Τα επιτόκια κυμαίνονται από 1,0% έως 1,46% με εγγύηση 90%, 2,0% έως 2,12% με 
εγγύηση 80%. Δεν επιτρέπονται μερίσματα και διανομές κερδών κατά τη διάρκεια του 
δανείου 
 
KfW γρήγορο δάνειο για τις μεσαίες εταιρείες 
 
§ Το δάνειο ανοικοδόμησης (KfW) προσφέρει ένα γρήγορο δάνειο για τις εταιρείες με 

περισσότερους από 10 υπαλλήλους. 
§ Οι μεσαίες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το νέο δάνειο ταχείας 

εκτέλεσης KfW για επενδύσεις και λειτουργικά έξοδα από τις 15 Απριλίου 2020 
§ Αυτό το δάνειο εξασφαλίζεται 100% με εγγύηση της Γερμανικής Ομοσπονδιακής 

Κυβέρνησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πιθανότητες έγκρισης αυτού του 
δανείου είναι αρκετά υψηλές. 

 
Χαρακτηριστικά 
 
§ Δάνειο ανάπτυξης για εξαγορές και λειτουργικά έξοδα 
§ Για μεσαίες εταιρείες με 11-249 υπαλλήλους, που υπάρχουν στην αγορά τουλάχιστον 

από τον Ιανουάριο του 2019 
§ Δεν επιτρέπεται σώρευση με άλλα δάνεια KFW ή μέσα του Ταμείου Οικονομικής 

Σταθεροποίησης (εξαίρεση: επιχορηγήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο 
προγραμμάτων επείγουσας βοήθειας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των 
Ομοσπονδιακών Κρατών, με συνολικό ανώτατο όριο 800.000 ευρώ) 

§ Μέγιστη. Το ποσό του δανείου ορίζεται στο 25% των εσόδων της εταιρείας το 2019: 
o Για εταιρείες με έως 50 υπαλλήλους - μέγ. 500.000 € ανά επιχειρηματική ομάδα 
o Για εταιρείες με περισσότερους από 50 υπαλλήλους - μέγ. 800.000 € ανά 

επιχειρηματική ομάδα 
§ Το επιτόκιο προσανατολίζεται στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και καθορίζεται από 

την τράπεζα εσωτερικού 
§ Διάρκεια 10 ετών 
§ 100% ανάληψη κινδύνου από το KfW 
§ Δεν υπάρχει εκτίμηση κινδύνου από την τράπεζά σας 
§ Δεν απαιτείται παροχή ασφάλειας 
 
Προϋπόθεση 
 
§ Ο αιτών είχε κέρδος: κατά μέσο όρο τα τελευταία 3 χρόνια (ή σε μικρότερη περίοδο 

στην περίπτωση νεότερων εταιρειών) 
§ Καμία διανομή κερδών και μερισμάτων κατά τη διάρκεια της πιστωτικής περιόδου 

(εκτός από την κανονική αμοιβή της αγοράς) 
 
Πρόγραμμα χρηματοδότησης BMZ develoPPP.de 
 
§ Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (BMZ) 

προσφέρει χρηματοδότηση για έργα που μετριάζουν σημαντικά τις αρνητικές 
επιπτώσεις του COVID-19 στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες. 

 



Αιρετότητα 
 
§ Γερμανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες ή εταιρείες σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες 

χώρες με μακροχρόνια δέσμευση σε αυτές τις χώρες 
§ Ελάχ. κύκλος εργασιών 400.000 € 
§ Δύο λειτουργικά έτη λειτουργίας 
§ Εγγεγραμμένος στην ΕΕ ή στη χώρα από τη λίστα του ΟΟΣΑ DAC 
 
Χρηματοδότηση 
 
§ Έως 200.000 € (σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να υπάρχει υψηλότερο ποσό 

χρηματοδότησης). 
 
Ομοσπονδιακή βοήθεια έκτακτης ανάγκης 
 
§ 50 δισ. Ευρώ έκτακτη βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
§ Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενοι), η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

παρέχει έως 15 € ως φορολογητέα επιδότηση μέσω των ομοσπονδιακών κρατών 
§ Οι ομοσπονδιακές πολιτείες έχουν συμπληρώσει αυτήν την επείγουσα βοήθεια για 

εταιρείες με περισσότερους από 10 υπαλλήλους με ποσά έως T 60 με διαφορετικούς 
τρόπους 

 
Άμεση ανακεφαλαιοποίηση 
 
§ Η Ομοσπονδία («Bund») δημιούργησε ένα ταμείο οικονομικής σταθεροποίησης που 

περιείχε 100 δισεκατομμύρια ευρώ για μέτρα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης για τη 
διασφάλιση της φερεγγυότητας των εταιρειών (ιδίως την απόκτηση μετοχών ή 
αδρανών συμμετοχών, εγγραφή σε δικαιώματα κατανομής κερδών ή ομόλογα 
μειωμένης εξασφάλισης), 400 ευρώ δισεκατομμύρια για εγγυήσεις που βοηθούν τις 
εταιρείες να εξουδετερώσουν τα σημεία συμφόρησης ρευστότητας και να 
αναχρηματοδοτήσουν την κεφαλαιαγορά, και 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να 
αναχρηματοδοτήσουν το KfW (Δάνειο Ανοικοδόμησης) κατά την εφαρμογή των 
ειδικών προγραμμάτων που του έχουν ανατεθεί 

§ Στο πλαίσιο του ταμείου, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση παρέχει μέτρα με 
δημοσιονομικό αντίκτυπο 453 δισεκατομμυρίων ευρώ και εγγυήσεις 820 
δισεκατομμυρίων ευρώ 

§ Για τις τράπεζες εγγυήσεων, το όριο εγγύησης για τις μικρές επιχειρήσεις θα 
διπλασιαστεί σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ομοσπονδία θα αυξήσει το μερίδιό της στις 
τράπεζες εγγυήσεων κατά 10% για να διευκολύνει την αντιμετώπιση κινδύνων, οι 
οποίοι είναι δύσκολο να εκτιμηθούν σε περιόδους κρίσης. Το ανώτατο όριο του 35% 
των λειτουργικών πόρων στο συνολικό άνοιγμα των τραπεζών εγγύησης θα αυξηθεί στο 
50%. Για να επιταχύνει την παροχή ρευστότητας, η Ομοσπονδία δίνει στις τράπεζες 
εγγυήσεων την ελευθερία να λαμβάνουν εγγυητικές αποφάσεις έως και 250.000 € 
ανεξάρτητα και εντός περιόδου τριών ημερών. 

 
Εγκεκριμένα δάνεια / βοήθεια έκτακτης ανάγκης από 17.04.2020 (αιτήθηκαν 13.231 
δάνεια) 



 
§ 1,6 εκατομμύρια αιτήσεις για επείγουσα βοήθεια για μικρές επιχειρήσεις και τους 

αυτοαπασχολούμενους μέχρι σήμερα, ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ 
§ 12,992 αιτήσεις δανείου με συνολικό όγκο 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ εγκεκριμένες από 

την KfW 
 
Χρόνος επεξεργασίας KfW για δάνεια έως 10 εκατομμύρια ευρώ 
 
§ Ο χρόνος επεξεργασίας είναι «άμεσος» για δάνεια έως 3 εκατομμύρια ευρώ και για 

δάνεια έως και 10 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικασίες Fast Track 
§ Εφόσον οι εσωτερικές τράπεζες εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα 

παραπάνω δάνεια στην πύλη KfW, η έγκριση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη όταν 
όλα τα απαραίτητα δεδομένα εισάγονται πλήρως 

§ Οι εσωτερικές τράπεζες λαμβάνουν αμέσως τη δέσμευση αναχρηματοδότησης της KfW 
§ Έτσι, πάνω από το 95% των αιτούμενων δανείων εγκρίνονται αμέσως λόγω της 

αυτοματοποίησης της απόφασης κατά τη στιγμή της αίτησης 
 
Αίτηση δανείου στον Όμιλο 
 
§ Κατ 'αρχήν, κάθε μεμονωμένη εταιρεία σε ένα όμιλο μπορεί να υποβάλει αίτηση για 

δάνεια επιχειρηματικού KfW, δάνεια εκκίνησης ERP, χρηματοδότηση κοινοπραξίας ή 
ταχεία δάνεια από το ειδικό πρόγραμμα 2020 

§ Στην περίπτωση αιτήσεων από μεμονωμένες εταιρείες ενός ομίλου, το μέγεθος του 
ομίλου, δηλαδή μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή μεγάλης εταιρείας, είναι πάντα σχετικό 
με το ποσό της αποζημίωσης (ΜΜΕ = 90%, μεγάλη εταιρεία = 80%) 

§ Στην περίπτωση των SAB εντός ενός ομίλου εταιρειών, λόγω της απαγόρευσης της 
μεταφοράς κερδών, η μητρική εταιρεία πρέπει πάντα να αναλαμβάνει την ευθύνη για 
την εταιρεία που υποβάλλει αίτηση για δάνειο 

 
Δάνειο γρήγορης διαδρομής KfW 
 
§ Εάν ζητηθεί ένα γρήγορο δάνειο, το μέγιστο ποσό δανείου για όλες τις συνδεδεμένες 

εταιρείες (συμμετοχή από την άποψη του Ομίλου> 50%) περιορίζεται σε T € 800 
§ Εάν το γρήγορο δάνειο δεν είναι αρκετό, μπορεί να εξοφληθεί νωρίς χωρίς να 

πληρώσει πρόστιμα πρόωρης αποπληρωμής και μπορεί να υποβληθεί αίτηση για 
δάνειο επιχειρηματικού δανείου 

§ Τα προγράμματα εγγύησης των ομοσπονδιακών πολιτειών / κρατικών φορέων 
ανάπτυξης καλύπτουν απαιτήσεις εγγύησης άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ 

§ Το μεγάλο πρόγραμμα εγγυήσεων, το οποίο προηγουμένως περιοριζόταν σε εταιρείες 
σε δομικά αδύναμες περιοχές, θα ανοίξει και σε εταιρείες άλλων περιοχών. Σε αυτό το 
πρόγραμμα, η Ομοσπονδία καλύπτει λειτουργικά δάνεια και επενδύσεις με απαίτηση 
εγγύησης άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ και ποσοστό εγγύησης έως και 90%. 

 
Τελωνειακά μέτρα 
 
Ανακούφιση καθηκόντων 
 



§ Οι δωρεάν παραδόσεις (δωρεές) σε ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για την ιατρική 
περίθαλψη των ομάδων κινδύνου Covid-19 (π.χ. νοσοκομεία και σπίτια ηλικιωμένων) 
απαλλάσσονται από εισαγωγικούς δασμούς. Κωδικός ΕΕ C26 που πρέπει να 
αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση. 

§ Όσον αφορά την εισαγωγή ειδών για θύματα καταστροφών από την πανδημική κρίση 
COVID-19, π.χ. ιατρικός, χειρουργικός και εργαστηριακός εξοπλισμός για επείγουσες 
θεραπείες, το Τελωνείο έχει εφαρμόσει ένα γρήγορο δρόμο για να επιταχύνει την 
εισαγωγή. Οι εισαγωγείς πρέπει να χρησιμοποιούν έναν ειδικό κωδικό στην τελωνειακή 
διασάφηση που ονομάζεται 9DFA. 

 
Αδεια τελωνείου 
 
§ Οι τελωνειακές διασαφήσεις μπορούν να υποβληθούν εκ των προτέρων (πριν από την 

παράδοση των εμπορευμάτων στις τελωνειακές αρχές) μέσω της ATLAS IT-Service 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχύτερη εκκαθάριση. 

§ Δυνατότητα υποβολής αίτησης για αναστολή μέτρων επιβολής. 
 
Διευκολύνσεις πληρωμής 
 
§ Δυνατότητα αναβολής της πληρωμής φόρων που εισπράττονται από τις τελωνειακές 

αρχές (π.χ. ΦΠΑ εισαγωγής, φόρος ενέργειας και φόρος εναέριας κυκλοφορίας). (Ισχύει 
- έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020) 

§ Δυνατότητα προσαρμογής της προπληρωμής φόρων. (Ισχύει - έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020) 

§ Αναβληθείσα προθεσμία για την υποβολή ετήσιας κοινοποίησης ποσοστώσεων για το 
αέριο του θερμοκηπίου έως τις 15 Ιουνίου 2020 

 
Άλλα μέτρα και πηγές 
 
Νόμος για την πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών 
 
§ Σε περίπτωση ασθένειας ή δικαιολογημένης υποψίας ασθένειας, κατά την οποία ο 

εργαζόμενος βρίσκεται σε καραντίνα, ο εργοδότης υποχρεούται βάσει του Νόμου περί 
Συνεχιζόμενων Αμοιβών να συνεχίσει να καταβάλλει στον υπάλληλο τον κανονικό του 
μισθό για έως και έξι εβδομάδες. Στις αρχές της έβδομης εβδομάδας, το επίδομα 
ασθενείας με το κανονικό ποσοστό περίπου 70% του καθαρού μισθού καταβάλλεται 
από την εταιρεία ασφάλισης υγείας - έως και. 

§ Ακόμη και σε περίπτωση ασθένειας ή δικαιολογημένης υποψίας για ασθένεια που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την πρόληψη και τον έλεγχο των 
μολυσματικών ασθενειών, αυτός ο γενικός κανονισμός παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, 
στον εργοδότη θα επιστραφούν οι μισθοί που καταβλήθηκαν τις πρώτες έξι εβδομάδες 
από την αρμόδια αρχή κατόπιν αίτησης. Στην έβδομη εβδομάδα, το ταμείο ασφάλισης 
ασθενείας πληρώνει τον μισθό, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να ζητήσει 
αποζημίωση από την αρμόδια αρχή. 

§ Σε αντίθεση με τη συνεχιζόμενη αμοιβή, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες δικαιούνται επίσης αποζημίωση. Σύμφωνα με το νόμο για την 



πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
στην αρμόδια αρχή για οικονομική αποζημίωση στο ποσό της απώλειας κερδών τους 

 
Προσωρινά συνοριακά στοιχεία ελέγχου 
 
§ Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα με την Αυστρία, την Ελβετία, τη Γαλλία, το 

Λουξεμβούργο και τη Δανία διενεργήθηκαν εκ νέου προσωρινά από την 
Ομοσπονδιακή Αστυνομία από τις 16 Μαρτίου 2020. Αυτό γίνεται βάσει του κώδικα 
συνόρων του Σένγκεν. 

§ Ωστόσο, η διασυνοριακή κυκλοφορία εμπορευμάτων και η είσοδος μετακινούμενων 
παραμένει δυνατή. Οι Γερμανοί πολίτες και τα άτομα με άδεια παραμονής στη 
Γερμανία μπορούν επίσης να συνεχίσουν να εισέρχονται στη χώρα. 

 
Έλεγχοι στο τέλος του έτους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού 
 
§ Το Γερμανικό Ινστιτούτο Ελεγκτών (IDW) σχολιάζει ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο στο 

τέλος του έτους σε περιόδους της κρίσης του κορωνοϊού με τεχνικές συμβουλές 
§ Η κρίση από τον κορωνοϊό πρέπει να αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

μόνο εάν επηρεαστεί η εταιρεία 
§ Κατά την αξιολόγηση της συνεχιζόμενης ανησυχίας, μια γνώμη ελέγχου είναι γενικά 

δυνατή εάν οι παραδοχές σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού στην 
εταιρεία μπορούν να συνδυαστούν με τις διαθέσιμες προβλέψεις της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης, του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ.λπ. 
Επιπλέον, οποιεσδήποτε απαραίτητες αιτήσεις για δάνεια / περαιτέρω βοήθεια 
ρευστότητας στο πλαίσιο της στεφανιαίας κρίσης πρέπει να υποβληθούν με τον 
προγραμματισμό ρευστότητας 

 
Οικονομική υποστήριξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες 
 
§ Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Γερμανία μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση για οικονομική υποστήριξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αυτό ισχύει επίσης εάν η μικρομεσαία επιχείρηση είναι 
εταιρεία που αντιμετωπίζει προβλήματα 

§ Μέγιστη τιμή παροχής συμβουλών = €4.000, μέγιστη επιχορήγηση = €3.200 (αρκετές 
αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως ότου εξαντληθεί το μέγιστο ποσό) 

§ Οι εταιρείες συμβούλου που παράγουν περισσότερο από το 50% του κύκλου 
εργασιών τους με συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι επιλέξιμες 

§ Η προώθηση της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για εντολές με πολλά καταστήματα αλυσίδων 


