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ΘΔΜΑ: Παροχή υορολογικών κινήτρων για εργασία από το σπίτι
Σύκθσλα κε ηα πξνζθάησο αλαθνηλσζέληα ζρέδηα ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ηεο ρώξαο νη
εξγαδόκελνη νη νπνίνη, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ επηβάιιεη ε θξίζε ηεο παλδεκίαο,
δνπιεύνπλ από ην ζπίηη, ζα κπνξνύλ λα επσθεινύληαη από κία εθάπαμ θνξναπαιιαγή,
ππνινγηδόκελε € 5/εκέξα εξγαζίαο (ζην ζπίηη) θαη ε νπνία ζα κπνξεί λα αλέιζεη ζηα € 600
ζπλνιηθά ζε εηήζηα βάζε.
Η σο άλσ πξόηαζε εκπεξηέρεηαη ζην αλαζεσξεκέλν ζρέδην λόκνπ πνπ ππέβαιε ν αξκόδηνο
νκνζπνλδηαθόο ππνπξγόο εξγαζίαο, θ. Hubertus Heil, ζε ζπλελλόεζε κε ηα ζπλαξκόδηα
ππνπξγεία, ζύκθσλα κε ην νπνίν ν εξγαδόκελνο ζα έρεη ην δηθαίσκα, θαηόπηλ γξαπηήο
ζπκθσλίαο κε ηνλ εξγνδόηε ηνπ, λα δνπιέςεη από ην ζπίηη, αμηώλνληαο παξάιιεια θνξνινγηθέο
απαιιαγέο. Με ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα, αλακέλεηαη λα επσθειεζνύλ νη εξγαδόκελνη ησλ
νπνίσλ ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε ζα μεπεξλνύλ ηα € 1.000 εηεζίσο. Σύκθσλα κε ην ζρέδην λόκνπ, ε
παξνρή εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο δελ ζα κπνξεί λα μεπεξλά ηνπο έμη κήλεο, ελώ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη εκεξήζηα θαηαγξαθή ησλ σξώλ εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξώληαη νξζά νη εκέξεο
απαζρόιεζεο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Έλσζεο Φνξνινγνπκέλσλ (DbSt.), θ. Reiner Holznagel,
ραηξέηηζε ην σο άλσ ζρέδην παξνρήο θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ, ην νπνίν έρεη σο θύξην ζηόρν λα
αλαθνπθίζεη ηνπο εξγαδόκελνπο, νη νπνίνη αλαγθάδνληαη λα δνπιεύνπλ από ην ζπίηη θαη νη νπνίνη
επηβαξύλνληαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο από ηελ θαηαθόξπθε αύμεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο
εμόδσλ, όπσο π.ρ. θόζηνπο ζέξκαλζεο θαη ειεθηξηζκνύ.
Με ηελ σο άλσ θνξνινγηθή απαιιαγή λα ‘ηξέρεη’, επί ηεο νπζίαο, παξάιιεια κε ηα ππόινηπα
ζεζπηζκέλα παθέηα νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο όινπο, ύςνπο € 1,2 δηο, ε νκνζπνλδηαθή
θπβέξλεζε θαίλεηαη όηη επηζπκεί λα πξνζαξκόζεη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζηηο απαηηήζεηο πνπ
επηβάιιεη ε αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο, ελώ σο έλα βαζκό ην κέηξν αλακέλεηαη λα
αληηθαηαζηήζεη γηα ην επόκελν δηάζηεκα ηα έμνδα εθηόο έδξαο κεηαθηλήζεσλ θαη νδνηπνξηθώλ
κε ηα νπνία επηβαξύλνληαλ νη εξγνδόηεο.
Σύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Σπλνκνζπνλδίαο Γεξκαληθώλ Δλώζεσλ Δξγνδνηώλ
(BDA), θ. Steffen Kampeter ην σο άλσ εγρείξεκα θηλείηαη πξνο κία ζεηηθή θαηεύζπλζε ηελ ώξα
πνπ θνξπθαία ηλζηηηνύηα παγθνζκίσο ηεθκεξηώλνπλ ζε έξεπλεο ηνπο όηη πνιιέο από ηηο εξγαζίεο
πνπ εθηεινύληαλ κέρξη πξόηηλνο ζηα γξαθεία, κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη εθεμήο εμ
απνζηάζεσο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε έξεπλα ηνπ ηλζηηηνύηνπ McKinsey κέρξη θαη ην
39% ηνπ ρξόλνπ πξνζθεξόκελνπ εξγαζίαο ζηε Γεξκαλία ζα κπνξνύζε λα παξαζρεζεί, θαηά
πεξίπησζε, κε ηε κνξθή ηειεξγαζίαο. Τν πνζνζηό απηό κάιηζηα ζα κπνξνύζε λα αλέιζεη ζην
69% εάλ ηαπηόρξνλα παξέκελε εγγπεκέλε ε πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εξγαζίαο. Σύκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε, εθηόο ηεο Γεξκαλίαο, ζε ΗΠΑ, Γαιιία,
ΗΒ, Ιαπσλία, Ιζπαλία, Μεμηθό, Κίλα θαη Ιλδία ζε πεξηζζόηεξν από 800 επαγγέικαηα θαη 2.000
είδε απαζρόιεζεο, ε θπζηθή παξνπζία ζηνλ ρώξν εξγαζίαο δελ θξίλεηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο
απαξαίηεηε, κε ό, ηη θίλδπλν κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη απηό γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη
πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εξγαζίαο.

Τέινο, ζην ίδην πιαίζην, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο ιακβάλνληαο ππόςε ηε
δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην δεύηεξν θύκα ηεο παλδεκίαο ζηνλ
πνιηηηζκό θαη ζηηο δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο ηεο ρώξαο, απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη ηνλ
θνξνινγηθό ζπληειεζηή γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ θαιιηηερλώλ ζην 4,2 % θαη γηα ην
2021, δηα κέζσ ηεο ρξήζεο πξόζζεησλ νκνζπνλδηαθώλ θνλδπιίσλ ύςνπο € 32,5 εθ..

