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A

lmaniya güclü maliyyə sisteminə
malik olan dövlətlərdən biridir.
Vergi sisteminə gəldikdə isə demək
olar ki, burada vergi gəlirləri Konstitusiya qaydasına əsasən müvafiq olaraq federativ, torpaq və yerli büdcələrə bölüşdürülür. Bu bölüşdürmə qaydalarına bütün gəlir
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mənbələri riayət etməlidirlər. Bu sistem
bir neçə güclü sınaqlardan keçib. Federativ dövlət olaraq Almaniya iqtisadi və siyasi quruluculuğun bir neçə mərhələsini
addımlayıb, Dünya müharibələrinin ağır
fəsadlarının öhdəsindən gələrək, iqtisadi
baxımdan güclü və sosial yönümlü dövlətə
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çevrilmişdir. Almaniyanın tərkibində olan federal torpaqlar uzun müddət müstəqil olmuşlar. Bu səbəbdən hakimiyyət münasibətlərinin
optimal səviyyədə qorunması daim diqqət
mərkəzində olub. Federativ ölkələrdə mərkəzi
hakimiyyət ilə federasiya subyekti arasında səlahiyyətlərin bölgüsü - əsas vəzifələrdən
biridir. Almaniyada bu məsələ 1919-cu ildə
həyata keçirilən vergi islahatı ilə həll olundu.
İslahatlara əsasən Almaniyanın vergi sistemi
mərkəzləşdi.
Almaniya Federasiyasının vergi sistemi
hakimiyyət tərəfindən dövlətin iqtisadiyyatına təsir etmə gücü kimi baxılır. Bununla
əlaqədar ölkədə ictimai həyat fəaliyyətinin bütün tərəflərini əhatə edən müxtəlif və çox şaxəli
vergi sistemi fəaliyyət göstərir. Vergi bir neçə
növə bölünür: federal, torpaq, birgə (federal
və torpaq ilə), bələdiyyə, icma vergisi və kilsə
vergisi.
Federal vergi heç bir yenidən bölüşdürməyə
məruz qalmır. Onlara istehlak tələbi olan
əmtəələrdən yığılan büdcəyə daxil olmalar aiddir: benzin və digər neft yanacağı (5,6 %), tütün (3,1 %), şərab (0,8%),
və s., torpaq büdcəsində istehlak mallarının satışından (pivə, kofe, şəkər və s) tutulan vergi də müəyyən rol oynayır. Ancaq əsas
komponentlərdən biri əmlak və nəqliyyat
vasitələrindən tutulan vergidir.
İcma yığımında sənət və torpaq vergisi mühüm rol oynayır. Federal və torpaq vergisindən
(büdcədə bütün qalan) fərqli olaraq, icma istehsal vergisinin 18 %-i federasiya və torpaq
vergisinə köçürülür. Federasiya torpaq və federasiya arasında, gəlir vergisində bələdiyyə orqanlarının hissələri və maliyyə məhkəməsi və
s. verginin bölüşdürülməsi məsələsini həll edir.
Vergi haqqında federal qanunların bir hissəsi
Bundestaqın razılığını tələb edir.
Gəlir vergisi Almaniyada ən mühüm birbaşa vergidən biridir. Burada, həmçinin əmək
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haqqından çıxılan vergi, istehsal, torpaq vergisi, korporativ vergi, əmlak vergisi, kapitaldan gəlir vergisi, əlavə dəyər vergisi də aiddir. Adları çəkilən vergi növlərinin məbləği
ümumi vergi məbləğinin 92 %-ni təşkil edir.
Fiziki şəxslərdən təqvim ilində illik gəlir vergisi tutulur. Muzdlu işçilərin əmək haqlarından, müstəqil işləyən şəxslərin gəlirindən,
kapital üçün gəlirdən, bank qoyuluşlarının
faizlərindən, icarə, yaşayış evlərinin kirayəsi,
individual əmək fəaliyyətindən və s vergi tutulur. Vergi tutulmalarının əsasını mənbəyindən
asılı olmayaraq bərabər ölçülü gəlirdən bərabər
ölçülü vergi təşkil edir. Verginin hesablanma metodu (ABŞ-da olduğu kimi ) olduqca
çətindir. Lakin vergi güzəştləri və vergi tutulmalardan çıxılmaların sayı daha azdır. Gəlir
vergisindən əlavə Almaniya vətəndaşları əmək
haqlarından 7 % sosial çıxarışlar edirlər. Fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisi dövlət
gəlirlərinin əsas hissəsini təşkil edir. Daxil olmaların 42,5 %-i federal büdcəyə, 42,5 %-i torpaq büdcəsinə və 15 %-i yerli büdcəyə köçü-
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rülür. Bütün vergi tutulan gəlirin yeddi növü
var. Əsasən sərbəst fəaliyyət, sənaye fəaliyyəti,
kənd və meşə təsərrüfatında fəaliyyət, muzdlu
əməkdən istifadə, kapital, icarəyə verilmə və s.
əldə olunan gəlirlərdir.
Müəssisənin gəlir vergisi əsas vergidir və
hüquqi şəxs tərəfindən ödənilir. Ümumi vergi
tarifi 45 %-dir. Bu vergi sistemi – aksionerlərin
(fiziki şəxslərin) maraqlarını nəzərdə tutur.
Müəssisə vergisi federal və torpaq büdcəsi arasında tam yarıya bölünür. Satışdan vergi də üç
büdcə arasında bölünür, ancaq
faizlər tez-tez
dəyişir. Bir
müddət əvvəl
belə bölünürdü: federal büdcəyə
60%, torpaq
büdcəsinə
35%, yer-
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li büdcəyə isə 5%. Satışdan əldə olunan vergi
gəlirin tənzimlənməsini təmin edir. Bunun hesabına torpağın maliyyə vəziyyəti normallaşır.
Almaniya həm şaquli, həm də üfüqi vergi sistemini tətbiq edən ölkələr sırasındadır. Yüksək
gəlirli torpaqlar (Bavariya, Vyurtemberq, Şimali Reyn-Vestfaliya) öz maliyyə resurslarının
bir hissəsini daha az inkişaf etmiş torpaqlara
(Aşağı Saksaniya, Şlezviq-Qolşteyn) keçirirlər.
Hazırda Almaniyada iki iri vergi mövcuddur –
fiziki şəxslərdən gəlir vergisi və əlavə dəyər vergisi. Ümumi tarif 15 %-dir, ancaq ərzaq malları
və kitab-jurnal məhsullarına minimal tarif qoyulur – 7%.
Hüquqi şəxslərin gəlir vergisi qoyulması
əsas vergi növlərinə aiddır :
- Gəlir vergisi, son və geniş yayılmış tarif
50 %;
- Sosial ödənişlər, işə götürən tərəfindən
vətəndaşlar üçün istehsal edir;
- İstehsalat vergisi, müəyyən fəaliyyət
növünə (həmçinin ticarət) qoyulur , çıxılma
bazasını müəssisənin əsas fondunun eyni zamanda həmdə gəlirini (əsas fondun əsasən 5
%-i), həmdə dəyəri (0,2 %-i) təşkil edir.
Ümumi olaraq hüquqi şəxsin gəlir vergisi
büdcəyə daxil olan verginin 15 %-ni təşkil edir.
Almaniyada əmlak vergisi əhalinin sayına nisbətən az olması ilə (əmlakın təxminən
1 %-ni) xarakterizə olunur. Təsərrüfat
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subyektləri üçün bu amil çox əhəmiyyətlidir,
çünki istehsal vergisindən əlavə əmlak vergisi (0,6% dəyərindən) və torpaq vergisi (1,2
% sahənin dəyərindən) ödəyirlər.
ABŞ və Kanadadan fərqli olaraq, Almaniyanın vergi sistemində inkişaf etmiş tarif
sisteminin azalmasına və güzəştlərə baxmayaraq, federal büdcənin əsas mənbəyi kimi
ƏDV (təxminən 30%-ni təmin edir) aparıcı yer tutan aksizli vergi qoyma mühüm
rol oynayır. Bundan əlavə aksiz ayrı mal və
xidmətlərdə də geniş istifadə olunur. Bu
mal və xidmətlərin çox böyük siyahısı var,
ABŞ və Kanadadan fərqli olaraq federaldırlar və maliyyə resurslarının formalaşmasının
mənbəyidir.
Almaniya vergi sistemi şimali Amerika
ölkələrində olan sistemlərdən fərqlənir. Bu
ölkələrdə Almaniyadan fərqli olaraq vergi sistemi tam şəkildə dövlət tərəfindən
tənzimlənir. Almaniyanın da vergi sisteminin fiskal funksiyasının özünə məxsus mühüm bir xüsusiyyəti var. Vergi sistemində
məsuliyyət və çətinlikləri fiziki və hüquqi şəxslər demək olar ki, eyni dərəcədə öz
üzərində daşıyırlar. Dövlətin əsas maliyyə
siyasətinin məqsədi Almaniyanın maliyyə
katibi professor X. Çitçelsberqqeromun
fikirlərinə görə, strukturlu işsizliyin azalmasıdır. İnvestisiyanın şərtləri rəqabət
qabiliyyətli olmalıdır. Verginin azalması alman və xarici investorlara əhəmiyyətli
dərəcədə iqtisadi və maliyyə-psixoloji stimul
verir. İslahatlarla təyin olunan uzunmüddətli
istiqamətlər dövlətin maliyyə siyasətinə
əminlik gətirir. Eyni zamanda ölkədə iqtisadi artımın canlanmasına zəmin yaradır. Bu
isə qısa müddətli perspektivdə əks oluna
bilər. Əldə olan hesablamalara əsaslanaraq
vergi ölçüsü hər il inkişaf tempinin əlavə 1 %
artımına nail ola bilər.
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