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Επαναφορά της έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών από τα δηλωθέντα
εισοδήµατα ζητά το ΒΕΘ
Την επαναφορά της πλήρους έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών από τα δηλωθέντα
εισοδήµατα ζητά, µε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα, το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). «Το τρέχον καθεστώς για τις ασφαλιστικές
εισφορές, που πέρασε από την Βουλή µε το πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του
2011 ανέτρεψε όσα ίσχυαν τα προηγούµενα χρόνια» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι εν µέσω της οικονοµικής λαίλαπας που βιώνει η χώρα το
υπουργείου Οικονοµικών για ακόµη µία φορά αποφάσισε να στείλει το… λογαριασµό στους
επιχειρηµατίες.
«Ο φορολογούµενος πλέον αντί να έχει κίνητρο, όπως ίσχυε στο παρελθόν, για να αποδώσει στο
ταµείο του αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές και άρα να έχει µεγαλύτερες εκπτώσεις από τη
φορολογητέα ύλη, βρίσκεται σε φορολογική µέγγενη. Οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται εν
πολλοίς εισόδηµα, και κατά συνέπεια αποτελούν τροχοπέδη, γεγονός που βλάπτει τόσο τον
ασφαλισµένο όσο και το ασφαλιστικό του ταµείο, το οποίο στερείται της απαραίτητης
ρευστότητας», τονίζεται- µεταξύ άλλων- στην επιστολή προς τον υπουργό Οικονοµικών.
Το ΒΕΘ καταλήγοντας στην επιστολή του ζητά από την ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών να
επανεξετάσει το θέµα καθώς όπως αναφέρει «πέραν από το ότι αποτελεί δίκαιο αίτηµα των
ασφαλισµένων, η ισχύουσα κατάσταση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της συνταγµατικής αρχής
περί ίσης µεταχείρισης των πολιτών».
Από σήµερα στο Τaxis, οι 7 δόσεις φόρου εισοδήµατος
Από σήµερα το απόγευµα θα είναι διαθέσιµα στους φορολογούµενους τα στοιχεία για το ύψος
των µηνιαίων δόσεων του φόρου εισοδήµατος, δήλωσε ο γγ Πληροφοριακών Συστηµάτων Χάρης
Θεοχάρης. Οι φορολογούµενοι θα µπορούν να µπαίνουν, µε τους κωδικούς τους ή αν δεν έχουν
µε το ΑΦΜ και να πληροφορούνται πως διαµορφώνεται η δόση µετά την απόφαση της
κυβέρνησης να πληρωθεί ο φόρος σε επτά µηνιαίες καταβολές, για όσους έχουν εισοδήµατα έως
60.000 ευρώ.

Έτοιµο θέλει να είναι η κυβέρνηση το πακέτο περικοπών των 11,5 δισ. ευρώ έως τις 22
Αυγούστου
Έως την επίσκεψη του επικεφαλής του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην Αθήνα, στις 22
Αυγούστου, θα πρέπει να είναι έτοιµο το πακέτο επώδυνων περικοπών, ύψους 11,5 δισ. ευρώ.
Αυτή την εβδοµάδα, το οικονοµικό επιτελείο αναζητεί µέτρα 4 δισ. ευρώ για να κλείσει το
πακέτο, ενώ «αγκάθι» παραµένει ο τρόπος και η έκταση εφαρµογής της εφεδρείας στο ∆ηµόσιο.
Για «βέτο» στην ελληνική βοήθεια προειδοποιούν Γερµανοί Χριστιανοδηµοκράτες
Για «µπλόκο» στη συνέχιση της στήριξης στην Ελλάδα εάν δεν τηρηθούν οι δεσµεύσεις που
έχουν αναληφθεί µιλά ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας των Γερµανών
Χριστιανοδηµοκρατών Μίχαελ Φουκς, λέγοντας πως το Βερολίνο «έχει φτάσει στα όριά του». Σε
συνέντευξή του στην οικονοµική Handelsblatt, ο Φουκς αναφέρει πως αν η Γερµανία πεισθεί πως
η Ελλάδα «δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τότε θα χρησιµοποιήσουµε το δικαίωµά µας
του βέτο». Η Γερµανία «έχει φθάσει στα όριά της» πρόσθεσε, λέγοντας µάλιστα πως «ακόµη κι
αν το ποτήρι των µεταρρυθµίσεων είναι µισογεµάτο, δεν θα είναι αρκετό για ένα νέο πακέτο
βοήθειας. Η Γερµανία δεν µπορεί και δεν πρόκειται να το αποδεχθεί».

