ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ
«Στοχοποίηση ελεύθερων επαγγελματιών»
Στον αφανισμό των ελευθέρων επαγγελματιών οδηγούν οι αποφάσεις της
κυβέρνησης για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το
εισόδημά τους. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, το … «μάρμαρο», θα κληθούν να
πληρώσουν ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα από 20.000 έως
70.000 ευρώ.
Στο σχέδιο νόμου για το νέο ασφαλιστικό, οι εισφορές για όλους τους
επαγγελματίες από το 2017, θα υπολογίζονται με συντελεστή 20% επί
του καθαρού εισοδήματος για τον κλάδο της σύνταξης και 6,95% για τον
κλάδο υγείας. Ας μην ξεχνάμε όμως, και την εισφορά 7.50%, για όσους
επαγγελματίες έχουν και επικουρικό Ταμείο. Το ανώτατο όριο
ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής
εισφοράς καθορίζεται στις 5.860 ευρώ τον μήνα.
Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας που σήμερα αξιοποιεί τη
δυνατότητα να πληρώνει εισφορές για τρεις κατηγορίες χαμηλότερα, με
ετήσιο εισόδημα 70.000 ευρώ πληρώνει σήμερα ετησίως 3.960 ευρώ. Με
το νέο σύστημα, θα πληρώσει 14.066 ευρώ, ήτοι αύξηση 355%.
Πρόσθετη επιβάρυνση έρχεται και από την αλλαγή του ασφαλίστρου για
τον κλάδο υγείας, από 90 ευρώ τον μήνα στο 6,95% του εισοδήματος.
Για παράδειγμα κάποιος με εισόδημα 20.000 ευρώ πλήρωνε 1.080 ευρώ
τον χρόνο για υγεία και τώρα θα πληρώσει 1.390 ευρώ.
Με αυτό τον τρόπο, για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση σπρώχνει τους
ελεύθερους επαγγελματίες στην εισφοροδιαφυγή και στη φοροδιαφυγή,
προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους.
Το τελικό ποσόν που καλούνται να πληρώσουν σε εισφορές και
φόρους, διαμορφώνεται ως εξής:
1. Για ασφαλιστικές
αποτελέσματος,
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2. Για φόρο εισοδήματος: 26% επί του καθαρού αποτελέσματος,
για κέρδη έως 50.000 € και 33%για κέρδη πάνω από τις 50.000
€,
3. Για τέλος επιτηδεύματος: 650 έως 1.000 €, ανεξαρτήτως
εισοδήματος,
4. Για εισφορά αλληλεγγύης: 0,7% έως 6% για καθαρά έσοδα, άνω
των 12.000 €.
Μένει λοιπόν στην Κυβέρνηση, να απαντήσει στο ερώτημα: Πώς
είναι δυνατόν, να επιβιώσουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αφού
καλούνται να πληρώνουν το 55% του εισοδήματος τους σε φόρους
και ασφαλιστικές εισφορές;

