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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BESTATTUNGSINSTITUT 

Το γραφείο μας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο 
  και 365 ημέρες το χρόνο.

  � Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα
  � Επιστημονικό προσωπικό  
ειδικά καταρτισμένο

  � Επικοινωνία με τις αρμόδιες  
Υπηρεσίες, διευθέτηση εγγράφων  
και μεταφράσεις πιστοποιητικών

  � Οργάνωση Κηδειών και χαιρετισμών 

Εγγυόμαστε:
  � Προσιτές τιμές - ειδικά για εσάς
  � Υψηλά standards - άριστη ποιότητα
  � Συνέπεια, υπευθυνότητα  
και επαγγελματισμό

  � Überführung des Leichnams  
nach Griechenland

  � Wissenschaftlich qualifiziertes Personal
  � Kontakt mit den zuständigen Behörden,  
Erledigung der Formalitäten und  
Übersetzung der Bescheinigungen

  � Organisation von Bestattungen  
und Trauerfeiern

Wir garantieren:
  � Erschwingliche Preise – speziell für Sie
  � Hohe Standards – ausgezeichnete Qualität
  � Konsequenz, Verantwortung  
und Professionalität

  � Μεταφορά της σορού στην Ελλάδα
  � Επιστημονικό προσωπικό  
ειδικά καταρτισμένο

  � Επικοινωνία με τις αρμόδιες  
Υπηρεσίες, διευθέτηση εγγράφων  
και μεταφράσεις πιστοποιητικών

  � Οργάνωση Κηδειών και χαιρετισμών 

Εγγυόμαστε:
  � Προσιτές τιμές - ειδικά για εσάς
  � Υψηλά standards - άριστη ποιότητα
  � Συνέπεια, υπευθυνότητα  
και επαγγελματισμό

  � Überführung des Leichnams  
nach Griechenland

  � Wissenschaftlich qualifiziertes Personal
  � Kontakt mit den zuständigen Behörden,  
Erledigung der Formalitäten und  
Übersetzung der Bescheinigungen

  � Organisation von Bestattungen  
und Trauerfeiern

Wir garantieren:
  � Erschwingliche Preise – speziell für Sie
  � Hohe Standards – ausgezeichnete Qualität
  � Konsequenz, Verantwortung  
und Professionalität

Unser Büro ist 24 Stunden am Tag,  
365 Tage im Jahr besetzt.

«Στο δύσκολο μονοπάτι του αποχαιρετισμού, 
είμαστε ο άνθρωπός σας 

και στεκόμαστε μαζί σας, δίπλα σας»

  Albert-Roßhaupter-Str.78 München 81369  |  Τ: +49 (0) 89 500 777 00  |  F: +49 (0) 89 500 777 01
MÜNCHEN +49 15 14 13 000 13  |  STUTTGART  +49 15 14 13 000 16  |  DÜSSELDORF +49 17 62 40 961 34 

FRANKFURT +49 15 16 60 224 21  |  BERLIN +49 15 14 13 007 07
 www.alphaomega.de.com  |   information.alphaomega@gmail.com

  Albert-Roßhaupter-Str.78 München 81369  |  Τ: +49 (0) 89 500 777 00  |  F: +49 (0) 89 500 777 01
MÜNCHEN +49 15 14 13 000 13  |  STUTTGART  +49 15 14 13 000 16  |  DÜSSELDORF +49 17 62 40 961 34 

FRANKFURT +49 15 16 60 224 21  |  BERLIN +49 15 14 13 007 07
 www.alphaomega.de.com  |   information.alphaomega@gmail.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ FIAT IFTA
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Αγαπητοί φίλοι,

Ο 10oς «ΟΔΗΓΟΣ» με χρήσιμες πληροφορίες για τους Έλληνες που ζουν στη 
Γερμανία αναφέρεται σε αλλαγές στη νομοθεσία που επηρεάζουν άμεσα ή 
έμμεσα τη καθημερινότητα, κυρίως των εργαζομένων.

Τα στοιχεία του αφιερώματος στηρίζονται σε  δημοσιεύσεις της Ομοσπονδίας 
Γερμανικών Συνδικάτων (DGB) αλλά και σε δημοσιεύματα από την εφημερίδα της 
κυβερνήσεως καθώς και της Deutsche Welle.
Οι ΟΔΗΓΟΙ του Δορυφόρου διανέμονται δωρεάν αφού το κόστος εκτύπωσης και 
διανομής αναλαμβάνουν οι χορηγοί τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Για τον 10ο ΟΔΗΓΟ συνεργαστήκαμε στο σχεδιασμό του εξωφύλλου, του 
λογότυπου και των γραφιστικών με την εταιρεία ES smart graphic design .

Σας ευχόμαστε 
Καλή και δημιουργική χρονιά 

Ο υπεύθυνος έκδοσης
Κώστας Τάτσης      Ιανουάριος 2020

ΟΙ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΈ ΒΑΣΙΚΟΎΣ ΝΟΜΟΎΣ  
ΤΗΣ ΓΈΡΜΑΝΙΑΣ ΤΟ 2020

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου (Παραδείγματα)
 

Tο νέο έτος το αφορολόγητο όριο εισοδήματος στη Γερμανία θα 
αυξηθεί κατά 240 € και θα φθάσει τα 9.408 € (για ζευγάρια 

18.816 €).

Πως λειτουργεί το αφορολόγητο όριο ;

Από το σύνολο του εισοδήματος αφαιρούνται πρώτα 
όλα τα έξοδα που εκπίπτουν της εφορίας (ειδικά 
έξοδα, ιδιαίτερες επιβαρύνσεις κλπ). Από το ποσό που 

προκύπτει αφαιρείται το αφορολόγητο ποσό που το 2020 
θα είναι 9.408 €. Αν υπάρχει υπόλοιπο τότε αυτό το ποσό 

φορολογείται.

Παράδειγμα 1: Η Μαρία έχει ετήσιο εισόδημα 10.000 €.

Στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους έχει κάνει δαπάνες που εκπίπτουν από την εφορία 900€.

Έτσι προκύπτει 10.000 € - 900 € = 9.100 € Το ποσό είναι κάτω από τα 9408 € που είναι το όριο 
άρα δεν θα φορολογηθεί.

Παράδειγμα 2: Ο Γιώργος έχει ετήσιο εισόδημα 15.000 €. Στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 
έχει κάνει δαπάνες που εκπίπτουν από την εφορία 3.000€.

Άρα το υπόλοιπο είναι 12.000 €. Ο Γιώργος δεν θα φορολογηθεί για τις 12.000 € αλλά για το 
ποσό πάνω από το όριο των 9.408 €. 

Και αυτό είναι 12.000 € - 9.408 € = 2.592 €. O Γιώργος θα φορολογηθεί για το ποσό των 2.592 €.

Αντίστοιχα είναι τα ποσά όταν γίνεται κοινή φορολογική δήλωση ζευγαριών,.

„Kinderzuschlag“ Τι είναι και πόσο θα αυξηθεί το 
„επίδομα παιδιών“

Το επίπεδο παιδιών „Kinderzuschlag“ είναι ένα επιπλέον 
επίδομα του επιδόματος τέκνων „Kindergeld“ και αφορά 
οικογένειες που έχουν μεν εισόδημα αλλά το ύψος του 
εισοδήματος δεν αρκεί για την εξασφάλιση τα προς το 
ζην ολόκληρης της οικογένειας. 

Δηλαδή άλλο το επίδομα τέκνων „Kindergeld“ που το 
δικαιούται (σχεδόν) κάθε γονέας και άλλο το επίδομα 
παιδιού „Kinderzuschlag“
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Το επίδομα μπορεί να είναι έως και 185 € μηνιαίως. Το ύψος εξαρτάται από το εισόδημα των 
γονέων. Ύπάρχει μίνιμουμ και μάξιμουμ εισοδήματος για να είναι κάποιος δικαιούχος του 
επιδόματος. Δηλαδή από το επίδομα δεν αποκλείεται μόνο κάποιος με υψηλό εισόδημα αλλά 
και όσων το εισόδημα είναι πολύ χαμηλό (καθώς τότε ανήκουν στην κατηγορία του κοινωνικού 
επιδόματος).

Το επίδομα το δικαιούται μια οικογένεια για κάθε παιδί που παίρνει το επίδομα τέκνων „Kinder-
geld‘, είναι κάτω των 25 ετών και ανύπαντρο.

Κριτήρια για την απόκτηση και του ύψος του επιδόματος είναι μεταξύ άλλων και το ύψος του 
ενοικίου, ο συνολικός αριθμός που κατοικεί στο σπίτι και η ηλικία των παιδιών.  

Οι άνεργοι δικαιούνται κατά κανόνα το επίδομα όχι όμως όσοι λαμβάνουν το κοινωνικό επίδομα ( 
Hartz-IV).  

Ποιος το δικαιούται

Κατά κανόνα αν το εισόδημα συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος παιδιών είναι τόσο ώστε 
να μην ανήκετε στην κατηγορία των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μεικτό εισόδημα 
τουλάχιστον 900 € για ζευγάρια και 600 € για μονογονεϊκή οικογένεια.

Τι άλλο είναι καλό να γνωρίζετε για το συγκεκριμένο επίδομα

Αρμόδια υπηρεσία στην οποία πρέπει να κατατεθεί η αίτηση είναι Familienkasse (η υπηρεσία που 
είναι αρμόδια και για το Kindergeld) www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder.

Οικογένειες που λαμβάνουν το επίδομα έχουν επιπλέον απαλλαγή από δίδακτρα για το 
νηπιαγωγείο καθώς δικαίωμα επιδόματος για την αγορά σχολικών ειδών, φαγητό στο σχολείο κ.α

Από το 2020 θα αυξηθεί το όριο και δικαιούχοι θα είναι και γονείς με „μεσαίο“ εισόδημα.

Aύξηση κατώτατου ωρομισθίου

Σύμφωνα με το νόμο για τον κατώτατο μισθό κάθε δυο χρόνια γίνεται 
αναπροσαρμογή. Έτσι με την απόφαση του Ιουνίου του 2018 από 
την 1η Ιανουαρίου 2020 θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός σε 
9,35€

Το 2019 ο κατώτατος μισθός ήταν 9,19 €

Έκτός της νομοθεσίας του κατώτατου μισθού είναι μεταξύ 
άλλων:

• Νέοι κάτω των 18 ετών χωρίς ολοκληρωμένη 
επαγγελματική εκπαίδευση

• Οι εκπαιδευόμενοι σε σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης (Berufsbildung). Στο σημείο αυτό 
πρέπει να επισημανθεί ότι η συζήτηση για την καθιέρωση κατώτατου μισθού δεν έχει να κάνει με 
το νόμο περί „κατώτατου μισθού“ αλλά με το „Mindestausbildungsvergütung“

• Άνεργοι μακράς διαρκείας τους πρώτους έξι μήνες εργασίας μετά το τέλος της ανεργίας.

• Όσοι είναι εξασκούμενοι σε πρακτική στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου ή σχολικής εκπαίδευσης 
ή σε πρακτική προσανατολισμού (το πολύ τρίμηνη) για επαγγελματική ή πανεπιστημιακή σχολή.

Συλλογικές συμβάσεις και διαφορές ανά κρατίδιο
Πρέπει να επισημανθεί ότι συλλογικές συμβάσεις διαφόρων κλάδων εργασίας έχουν προσδιορίσει 
μεγαλύτερο κατώτατο μισθό από το ποσό των 9,19 €. Έπίσης  ότι οι κατώτατοι μισθοί των 
συλλογικών συμβάσεων διαφέρουν από κρατίδιο σε κρατίδιο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν 
μπορεί να είναι κάτω του παγγερμανικού 9,19 €.

Παράδειγμα : Για τους εργαζόμενους χρηματοοικονομικών αποστολών  (Geld- und Werttransport) 
από 16,22 € κατώτατο μισθό που είναι σήμερα θα αυξηθεί σε από 1.1.2020 σε 17,11 € στη Βάδη 
Βυρτεμβέργη και Βαυαρία ενώ π.χ. στη Βρέμη και Αμβούργο από 15,90 € θα αυξηθεί σε 16,79 €.

Aύξηση του αφορολόγητου ορίου τέκνων

Ας δούμε πρώτα απ όλα τι είναι το Kinderfreibetrag και ποια η διαφορά του με το Kindergeld 
(επίδομα τέκνων).

Το αφορολόγητο όριο αφορά το γονέα/γονείς που έχουν παιδιά και είναι ένα επιπλέον ποσό που 
εκπίπτει από την εφορία του εισοδήματος.

Παράδειγμα: Αν το φορολογητέο εισόδημα μιας οικογένειας είναι π.χ. 50.000 € και το 
αφορολόγητο ποσό για το παιδί είναι π.χ. 5.000 € τότε η φορολόγηση θα γίνει για 45.000 € 
(50.000 - 5.000).

Στο σημείο αυτό πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι ο γονέας/γονείς δεν δικαιούνται και επίδομα 
τέκνων και αφορολόγητο ποσό. Πρέπει να γίνει επιλογή, την οποία την κάνει προς συμφέρον του 
η εφορία όταν γίνει η κατάθεση της φορολογικής δήλωσης.

Παράδειγμα με αναφορά στα ποσά του προηγούμενου παραδείγματος με το εισόδημα των 
50.000 €

Η εφορία εξετάζει το ποσό φορολόγησης στις  50.000 και το ποσό φορολόγησης στις 45.000. 

Ας υποθέσουμε ότι το εισόδημα των 50.000 φορολογείται με 2.000 € και το ποσό των 45.000 € 
φορολογείται με 1.000 €. Τότε ο φορολογούμενος κερδίζει 1.000 €, ποσό όμως που είναι μικρότερο 
από το επίδομα τέκνων (Kindergeld) που είναι περίπου 2.400 € ετησίως . Στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα λοιπόν η εφορία δεν θα αφαιρέσει τις 5.000 € από το φορολογητέο εισόδημα.
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Κατά κανόνα όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα τόσο συμφέρει περισσότερο το Kinderfreibetrag.

Kinderfreibetrag  Aπό 7.620 € θα αυξηθεί από 1 Ιανουαρίου κατά 192 €. Άρα θα είναι 7.812 €.

Αντίθετα στάσιμο θα μείνει φέτος το επίδομα τέκνων και συγκεκριμένα για το 1ο και 2ο παιδί από 
204 €, το 3ο 210 και το 4ο και κάθε επιπλέον 235 €.

Κατά κανόνα όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα τόσο συμφέρει περισσότερο το Kinderfreibetrag.

Kinderfreibetrag  Aπό 7.620 € θα αυξηθεί από 1 Ιανουαρίου κατά 192 €. Άρα θα είναι 7.812 €.

Αντίθετα στάσιμο θα μείνει φέτος το επίδομα τέκνων και συγκεκριμένα για το 1ο και 2ο παιδί από 
204 €, το 3ο 210 και το 4ο και κάθε επιπλέον 235 €.

Tο ύψος της διατροφής που πρέπει να πληρώνει ο υπόχρεος 
γονέας

Διαζευγμένοι γονείς θα πρέπει να πληρώνουν για τα παιδιά 
περισσότερα χρήματα από το νέο έτος. 

Έτσι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού η αύξηση θα 
είναι 15 έως 21 ευρώ μηνιαίως.

Συγκεκριμένα: Για παιδιά έως 6 ετών το ποσό 
καθορίζεται στα 369 € μίνιμουμ (εξαρτάται από το 
εισόδημα του γονέα) και 378 € από το 2021. 

Για παιδιά από 6 έως 11 ετών το ποσό καθορίζεται στα 
424 € ενώ για παιδιά ηλικίας 12 έως 17 το ποσό θα είναι 
από 1η Ιανουαρίου 497 €.

BOOM!
BOOM!

Flyer - Φέιγ βολάν
Speisekarten -  
Κάρτες Μενού Εστιατορίων
Briefpapier - Επιστολόχαρτα 
Briefumschläge - Φάκελοι 
Visitenkarten - Επαγγ. Κάρτες  
Broschüren - Ενημερωτικά Φυλλάδια
Blöcke - Μπλοκ 
Aufkleber - Αυτοκόλλητα
Labels - Επιγραφές

Plakate - Αφίσες
Post/Klappkarten -  
Δίπτυχες Κάρτες
Corporate Identity -  
Εταιρική Ταυτότητα 
Logogestaltung -  
Σχεδιασμός Λογοτύπου 
Webdesign - Ιστοσελίδες 
Innenraum Fotografie -  
Φωτογράφιση χώρου

Γ Ι Α  Μ Ι Α  Σ Τ Ο Χ Ε Υ Μ Ε Ν Η 
Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η . . .

ES smart graphic design - T: 0174 20 11 306
E: info@es-sgd.com - www.es-sgd.com 

ES smart graphic design
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ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

HEIZUNG & SANITÄR VASILIS KLIMA & KÄLTETECHNIK

INH. VASILEIOS VASILEIADIS
INSTALLATEUR & HEIZUNGSBAUERMEISTER

Landsbergerstr. 285A
80687 München

Tel.: 089 321 324 51
Fax: 089 321 324 52
Mobil: 0176 707 883 05

E-Mail: info@hs-vasilis.de
www. hs-vasilis.de

Bioresonanztherapie, Lasertherapie, Pact-Photoaktivierte Therapie, 
Ozon-Therapie, Prophylaktische Leistungen, Bleaching

Ordinationszeiten:
Mo & Di 08:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00, Mi & Fr 08:30 - 13:30

Do 08:30 - 13:00 / 14:30 - 20:00

Wendelsteinstr. 3, 81541 München
Telefon: 089 217656612

Τι θα αλλάξει για συνταξιούχους, μετεκπαίδευση 
εργαζομένων, μαίες

Συνταξιούχοι

Από 1η Ιουλίου 2020 έχει προγραμματιστεί αύξηση των 
συντάξεων. Στη Δυτική Γερμανία η αύξηση θα είναι 3,15% 
ενώ στην Ανατολική 3,92%.

Τα παραπάνω ποσοστά αποτελούν πρόβλεψη που μπορεί 
να διαφοροποιηθούν ελάχιστα με την οριστικοποίησής 
τους που αναμένεται την άνοιξη.

Επικουρικές συντάξεις (Betriebsrente)

Η σύνταξη επιχείρησης δηλ η σύνταξη που δίνει η επιχείρηση 
που εργαζόταν ο εργαζόμενος δεν υπόκειται σε εισφορές στα 

ασφαλιστικά ταμεία ασθενείας μέχρι ένα ποσό των 159,25 €.

Φοροελαφρύνσεις για μετεκπαίδευση εργαζομένων

Μέχρι φέτος ισχύει ότι η επιδότηση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης εργαζομένων ήταν 
αφορολόγητη μόνο αν είχε σχέση με την θέση εργασίας του εργαζόμενου.

Ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν θα ισχύει από το νέο έτος. Έτσι αφορολόγητη θα είναι η 
επιδότηση αρκεί να „ενισχύει τις δυνατότητες του εργαζόμενου“ π.χ. εκμάθηση γλώσσας, 
προγράμματα ΗΎ κλπ

Οι μαίες πρέπει να σπουδάζουν

Σύμφωνα με νέο νόμο οι μαίες θα πρέπει μελλοντικά να σπουδάζουν μέσω ενός δυαδικού 
συστήματος (θεωρητικό και πρακτικό) που θα αντικαταστήσει τις σχολές μαιευτικής. Ύπάρχει ένα 
μεταβατικό στάδιο για όσους είναι σε επαγγελματική σχολή έως το 2022. Η διάρκεια σπουδών θα 
είναι μεταξύ 6 και 8 εξάμηνα και το απολυτήριο θα προϋποθέτει κρατικές εξετάσεις
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Μείωση εισφοράς στο ταμείο ανεργίας, αύξηση στο ταμείο 
ασθενείας
 

Tαμείο ανεργίας 
Θα μειωθεί η εισφορά στο ταμείο ανεργίας (Arbeitslosenver-
sicherung) από 1.1.2020 κατά 0,1% σε 2,4%. Έργοδότες και 
εργαζόμενοι μοιράζονται την εισφορά (1,2%). Η μείωση θα 
ισχύει έως 31.12.2022

Ταμεία ασθενείας (Krankenversicherung)
Η επιπλέον εισφορά ( Zusatzbeitrag ) στο ταμείο ασθενείας 
θα αυξηθεί από 1.1.2020 κατά 1,1% (από 0,9%).
Το κόστος το μοιράζονται εργοδότες και εργαζόμενοι. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι είναι πολύ πιθανό ασφαλιστικά ταμεία να μην 
αυξήσουν την εισφορά.

Τι είναι η επιπλέον εισφορά ( Zusatzbeitrag )
Η επιπλέον εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό της εισφοράς στο ταμείο ασθενείας που υπολογίζεται 
με το εισόδημα. Το γενικό ποσοστό εισφοράς είναι 14,6$ του εισοδήματος (μισθού) το οποίο δεν 
καλύπτει τις ανάγκες των ασφαλιστικών ταμείων. Για το λόγο αυτό καθιερώθηκε η „επιπλέον 
εισφορά“ 

Νέο αφορολόγητο όριο για μικρές επιχειρήσεις (Kleinunternehmer)
Όποια επιχείρηση δεν ξεπερνούσε τζίρο 17.500 € ανήκε μέχρι και το 2019 στις μικρές επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο του νέου νόμου για απαλλαγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη γραφειοκρατία το 
όριο θα αυξηθεί στα 22.000 €

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για επιχειρήσεις που ενισχύουν τις υγειονομικές υπηρεσίες τους 
προς τους εργαζομένους

Για επιχειρήσεις που προσφέρουν ειδικές υγειονομικές υπηρεσίες (ή επιδοτούν) για τους 
εργαζόμενους θα αυξηθεί το αφορολόγητο ποσό από 500 € σε 600 € ανά εργαζόμενο.

Sparen an 
der richtigen 
Stelle

Beratungsgespräch

Individuelles 
Angebot

Installation und 
Einweisung

Ioannis Papagiannoulas

Landsberger Str. 428
81241 München

info@farbkopierer-mieten.de 
Tel.: 089/3795046

farbkopierer-mieten.de

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ 5η 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Αύξηση κοινωνικού επιδόματος (Hartz IV)
 

Το κοινωνικό επίδομα Hartz IV καθιερώθηκε το 2005 και πήρε 
τη θέση του κοινωνικού βοηθήματος (Sozialhilfe) που ήταν 

το ταμείο βοηθείας για ανέργους που είχαν συμπληρώσει 
το χρόνο στο ταμείο ανεργίας

Το συγκεκριμένο επίδομα έρχεται να καλύψει βασικές 
ανάγκες όπως διατροφή, ρουχισμό, υγιεινή κλπ (μέσα 
στο ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό για το ενοίκιο 
το οποίο καλύπτεται απ ευθείας).

Η αύξηση από 1.1.2020

Το βασικό επίδομα (Regelsatz) θα αυξηθεί κατά 8 € και θα φθάσει τα 432 €

Για ζευγάρια θα υπάρξει επίσης αύξηση η οποία και το βασικό επίδομα ανά άτομο θα είναι 389€

Αν υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια υπάρχει επιπλέον επίδομα και αυτό ανάλογα με την ηλικία 
των παιδιών (250 € για μέχρι 5 ετών, 308 € από 6 έως 14 ετών, 328 € από 15 έως 17 ετών).

Δικαιούχοι του επιδόματος

Έίναι πολίτες που ζουν στη Γερμανία, δεν έχουν εργασία (ή έχουν εργασία με πολύ χαμηλό 
εισόδημα) και για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η οικονομική βοήθεια για να εξασφαλίσουν το 
μίνιμουμ του κόστους ζωής.

Έπιπλέον του βασικού επιδόματος οι αρμόδιες υπηρεσίες καλύπτουν το κόστος ενοικίου και 
θέρμανσης.

Ηλικίες
Από 15 έως 65 ετών μπορούν να είναι οι δικαιούχοι (σταδιακά αυξάνεται το όριο στα 67 όπως 
αυτό της συνταξιοδότησης).

Άλλη μια από τις βασικές προϋποθέσεις είναι ότι ο πολίτης να μπορεί να εργαστούν τουλάχιστον 
3 ώρες ημερησίως.

Aύξηση αποζημίωσης σίτισης για εργαζόμενους σε 
επαγγελματικά ταξίδια
Ο νόμος που ψηφίστηκε („Jahressteuergesetz“) προβλέπει για 
τους εργαζόμενους σε επαγγελματικά ταξίδια αύξηση της 
αποζημίωσης σίτισης κατά 2 € δηλ. από 12€ που ήταν μέχρι 
το 2019 στα 14 €.
Για ολοήμερο επαγγελματικό ταξίδι προβλέπονται 28 €  
(από 24 €). 

Σε περίπτωση που το επαγγελματικό ταξίδι είναι 
πολυήμερο τότε τόσο για την ημέρα αναχώρησης όσο 
και για την ημέρα επιστροφής ο εργοδότης πρέπει να 
αποζημιώσει τον εργαζόμενο με 14 €.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο νόμος έχει μεν ψηφιστεί αλλά 
χρειάζεται η επικύρωση από το συμβούλιο κρατιδίων (Bundesrat) το 
οποίο θεωρείται όμως τυπική διαδικασία. 

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ 5η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Αποδείξεις σε αρτοποιεία, κομμωτήρια, ακόμη και 
ψιλικατζίδικα
 Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 θα ισχύει και στη Γερμανία η 

υποχρεωτική έκδοση αποδείξεων όχι μόνον στο λιανικό 
εμπόριο, αλλά και σε αρτοποιεία, κομμωτήρια, ακόμη 

και ψιλικατζίδικα. H νέα νομοθεσία, που έχει στόχο την 
πάταξη της φοροδιαφυγής, ισχύει όχι μόνον για πωλήσεις 
προϊόντων αλλά και για την παροχή υπηρεσιών.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει στις επιχειρήσεις 
διορία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 για την τεχνική 
αναπροσαρμογή των ταμειακών τους συστημάτων 

ώστε να πληρούν τα νέα στάνταρ ασφαλείας και να είναι 
λιγότερα ευάλωτα σε παράνομα λογισμικά. Η υποχρεωτική 

έκδοση αποδείξεων όμως θα ισχύσει ήδη από την 1η 
Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους.

Από τις συνολικά 1,85 εκατομμύρια ταμειακές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη Γερμανία μόλις 
οι 400-500 μπορούν να αναβαθμιστούν και να ενσωματώσουν το νέο λογισμικό. Οι υπόλοιπες 
θα πρέπει να αντικατασταθούν. Για τους κατασκευαστές ταμειακών μηχανών προμηνύονται μεν 
χρυσές εποχές, ωστόσο λόγω κακής συνεννόησης με το υπουργείο Οικονομικών οι ταμειακές νέας 
γενιάς δεν είναι ακόμη έτοιμες.

Πέραν των τεχνικών δυσκολιών που φαίνεται να υπάρχουν και που αναμένεται να οδηγήσουν 
σε σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, αντιδράσεις 
προκαλεί και η υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων. Όπως επισημαίνει εκπρόσωπος του Έμπορικού 
Συνδέσμου Γερμανίας HDE, „στο λιανικό εμπόριο της Γερμανίας θα εκδίδονται εφεξής 
επιπρόσθετες αποδείξεις μήκους δυο εκατομμυρίων χιλιομέτρων“. Έιδικά για τους μικρομεσαίους 
αυτό σημαίνει ένα, κατά περίπτωση, τεράστιο επιπρόσθετο κόστος για την αγορά του ειδικού 
χαρτιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια και για το περιβάλλον.

Έπίσης, σύμφωνα με τον HDE, σε αντίθεση με την αναγκαία τεχνική αναπροσαρμογή των 
ταμειακών, η υποχρεωτική έκδοση αποδείξεων δεν συμβάλλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής. 
„Διότι με το πάτημα του πρώτου κουμπιού στην ταμειακή ανοίγει με το νέο σύστημα μια 
διαδικασία, η οποία δεν μπορεί πλέον να σβηστεί. Έάν στη συνέχεια ο πελάτης πάρει την 
απόδειξη ή όχι, είναι εν τέλει αδιάφορο“ αφού η συναλλαγή έχει ήδη καταγραφεί ηλεκτρονικά.

Ρέιτσελ Μποσμάγερ (dpa)

Έπιμέλεια: Κώστας Συμεωνίδης (Deutsche Welle)

Μοτοποδήλατα-υπηρεσιακά ποδήλατα-επίδομα θέρμανσης 
και ανακαίνισης κατοικιών
Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα με τις περισσότερες αλλαγές 
που θα ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2020 και αφορούν την 
καθημερινότητά μας. 

Δίπλωμα για μοτοποδήλατα
Την αρμοδιότητα για το δίπλωμα μοτοποδηλάτων την 
αναλαμβάνουν πλέον τα ομόσπονδα κρατίδια τα οποία 
και θα αποφασίζουν για τη  ηλικία που επιτρέπεται η 
απόκτηση διπλώματος.
Μέχρι τώρα το παγγερμανικό όριο ήταν 16 ετών. Σε ένα 
πιλοτικό πρόγραμμα των κρατιδίων Sachsen, Sachsen-An-
halt, Thüringen, Brandenburg και Mecklenburg-Vorpommern 
επιτρεπόταν από την ηλικία των 15 ετών η απόκτηση του

διπλώματος (με μέγιστη ταχύτητα κίνησης 45 χλμ/ώρα )

Αφορολόγητη η χρησιμοποίηση υπηρεσιακού ποδηλάτου
Παρατάθηκε έως το 2030 η αφορολόγητη χρησιμοποίηση ποδηλάτου εργαζομένων που δίνει για 
υπηρεσιακούς λόγους ο εργοδότης.

Αύξηση επιδόματος στέγασης
Από 1η Ιανουαρίου 2020 θα αυξηθεί το επίδομα στέγασης το οποίο θα ορίζεται από το εισόδημα, 
το μέγεθος της κατοικίας και το ύψος του ενοικίου. Ένα νοικοκυριό με δυο άτομα θα δικαιούται 
μέσο όρο 190 € επιδότηση (τώρα ο μέσος ήταν αντί 145 €).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας από το 2020 θα δικαιούνται επιπλέον 
180.000 νοικοκυριά επίδομα στέγασης.

Ακόμη, από το 2021 θα ισχύει ότι οι δικαιούχοι επιδόματος στέγασης θα λαμβάνουν και επίδομα 
θέρμανσης και αυτό καθώς αναμένεται αύξηση του κόστους θέρμανσης στο πλαίσιο του 
περιβαλλοντικού πακέτου που αποφάσισε η κυβέρνηση. Προκειμένου η αύξηση του επιδόματος 
στέγασης να μην «χαθεί» από  την αύξηση του κόστους θέρμανσης έχει αποφασιστεί επιπλέον 
αύξηση του επιδόματος στέγασης με μέσο όρο 15 €.

Επιδοτήσεις σε ιδιοκτήτες κατοικιών που θα προβούν σε ανακαινίσεις
Ιδιοκτήτες κατοικιών που είναι πάνω από 10 ετών  και κατοικούν οι ίδιοι θα έχουν μπόνους 
20% του κόστους από την εφορία (το οποίο θα διανεμηθεί σε τρία χρόνια) στην περίπτωση 
ανακαίνισης η οποία όμως θα είναι στο πλαίσιο της νέας ενεργειακής πολιτικής.

Μάλιστα η οικονομική ενίσχυση για όσους ιδιοκτήτες προχωρήσουν σε αλλαγή θέρμανσης 
(πετρελαίου ή αερίου) σε είδος θέρμανσης φιλική προς το περιβάλλον θα φθάσει το 40%.
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Πρόστιμα οδήγησης σε εξωτερικό
Παρελθόν θα αποτελεί από το νέο έτος η ένταξη των προστίμων του ΚΟΚ από άλλες ευρωπαϊκές 
στα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει για επιτόκια ή άλλα έξοδα σχετικά με τα 
πρόστιμα.

Αύξηση τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια - 
μείωση στα εισιτήρια τρένου
Στο πλαίσιο του νόμου πακέτου για την προστασία του 
περιβάλλοντος ψηφίστηκαν το Νοέμβριο και θα τεθούν 
σε εφαρμογή το 2020 δυο αλλαγές που αφορούν τα 
αεροπορικά εισιτήρια καθώς και τις τιμές των εισιτηρίων 
στα τρένα.

Συγκεκριμένα:

Εισιτήρια τρένων: Από το νέο έτος θα μειωθεί ο ΦΠΑ από 
19% στα 7% και έτσι θα μειωθούν οι τιμές.

Εισιτήρια αεροπλάνων.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προβλέπεται για εσωτερικές πτήσεις στη Γερμανία καθώς για 
πτήσεις στην Έυρωζώνη επιπλέον φορολόγηση με 3 € (θα φθάσει τα 10,43 €). Για πτήσεις έως 
6.000 χλμ η αύξηση θα είναι 9 €. Για υπερατλαντικές πτήσεις ο επιπλέον φόρος θα είναι 17 €.

Ο φόρος βέβαια πληρώνεται από τις αεροπορικές εταιρείες, όμως κατά κανόνα αυτός 
μεταφέρεται στην τιμή του εισιτηρίου.

Πηγή: Έφημερίδα της Κυβερνήσεως
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BUSINESS
SOLUTIONS

Business
Plus Account

Ihr zuverlässiger Geschäftspartner 
in Deutschland! 

Business Plus Account ist das passende Konto für international 
agierende Unternehmen, die Beziehungen in Deutschland unterhalten. 

Die Vorteile sind u.a.:

transparent und unkompliziert: Kontoerönung und -verwaltung

we�bewerbsfähige Gebühren im internationalen Zahlungsverkehr

Unterstützung bei der Einholung von Informationen zu potenziellen 
Geschäftspartnern in Deutschland

Online-Banking

Piraeus Bank S.A., Baseler Straße 46, D-60329 Frankfurt am Main
T. +49 (0) 69 2400110, www.piraeusbank.de


