Πόσα κρατάει το κράτος σε μια
απόδειξη των 100 ευρώ;
Ανάλογα με τα κέρδη και τον συντελεστή
του ΦΠΑ, το κράτος μπορεί να εισπράξει
έως και 90 ευρώ
Ιδού λοιπόν τι συμβαίνει με την έκδοση μιας απόδειξης των 100
ευρώ.

Με το «καλημέρα» πρέπει να καταβληθεί ο ΦΠΑ τον οποίο αποδίδει
ο πελάτης. Έτσι, αν η καθαρή αξία της συναλλαγής είναι 100
ευρώ, γεννάται αυτομάτως η υποχρέωση για πληρωμή του ποσού 13
έως και 24 ευρώ ανάλογα με το είδος. Στο σουβλάκι για
παράδειγμα έχει ΦΠΑ 13 ευρώ αλλά στον καφέ 24 ευρώ. Βέβαια,
τον ΦΠΑ δεν τον πληρώνει ο επιχειρηματίας αλλά ο πελάτης. Όμως
ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης δεν το βλέπει έτσι. Κάθε
τρίμηνο (ή κάθε μήνα) αντιμετωπίζει τον ΦΠΑ ως μια δική του
υποχρέωση. Επίσης, από τον ΦΠΑ που εισπράττει από τον πελάτη,
αφαιρεί τον ΦΠΑ που καταβάλλει στον προμηθευτή. Και αυτό όμως
δεν τον συγκινεί ιδιαίτερα καθώς αν δεν κόψει την απόδειξη,
απλώς θα μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και επιστροφή του ΦΠΑ.

Επί της καθαρής αξίας της συναλλαγής,
αρχίζει τώρα ο υπολογισμός των φόρων και
των ασφαλιστικών εισφορών:
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του
αθροίσματος «καθαρά κέρδη συν ασφαλιστικές εισφορές

προηγούμενου έτους» ενώ ο συντελεστής κυμαίνεται από 20%
έως και 28% ανάλογα με τις καλύψεις (σ.σ το 20% ισχύει
για όλους). Άρα, σε έναν κερδοφόρο ιδιοκτήτη ατομικής
επιχείρησης, από την απόδειξη των 100 ευρώ θα κρατηθούν
με το «καλημέρα» 20 έως και 28 ευρώ. Να ένας λόγος για
τον οποίο οι επαγγελματίες θέλουν να εμφανίζουν ελάχιστα
κέρδη στα όρια των 7000-8000 ευρώ ώστε να μην πληρώνουν
παρά τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές που είναι 175
ευρώ.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι δαπάνη άρα αφαιρούνται
από τα φορολογητέα κέρδη. Έτσι, από τα 100 ευρώ, θα
μείνουν 72 έως 80 ευρώ. Επί αυτού του ποσού, θα
υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος με συντελεστή 22% έως
και 45% ανάλογα με το ύψος των καθαρών κερδών. Το 22%
είναι σίγουρο καθώς επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ. Άρα ο
φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα κυμαίνεται από
17,6 ευρώ έως 32,4 ευρώ. Με την ίδια λογική θα
υπολογιστεί και η εισφορά αλληλεγγύης η οποία σήμερα
υπολογίζεται με συντελεστή από 2,2% έως και 10%. Άρα και
η εισφορά μπορεί να φτάσει στα 1,76 ευρώ έως και 6,3
ευρώ.

Ποιο είναι το άθροισμα των ποσών που προαναφέρθηκαν;
Κυμαίνεται από 52,36 ευρώ έως και 90,73 ευρώ. Να γιατί ανθούν
οι παράνομες πρακτικές και να γιατί το διαδίκτυο κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες γεμίζει από φωτογραφίες της ΑΑΔΕ με
«λουκέτα» 48 ωρών αλλά και ειδήσεις για επεισοδιακούς ελέγχους
σε μαγαζιά και νυχτερινά κέντρα παρουσία της αστυνομίας.

Οι κρατήσεις σε μια απόδειξη των 100 ευρώ
Από…
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ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2019/10/05/posa-krataei-to-dim
osio-se-mia-apodeixi-ton/

Οἱ Κινέζοι ἔχουν τήν δύναμιν
καί τήν ἀποδεικνύουν ἐκεῖ
ὅπου πρέπει…!
Μετά τήν ἀσεβῆ στάσιν τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος,κατά τήν

ἐπίσκεψίν του στήν Γερμανία,νά κάνῃ τό …χατήρι τῆς ΚάσνερΚάζμιερτσακ
(Μέρκελ) καί νά μείνῃ καθιστός κατά τήν
ἀνάκρουσιν τοῦ Ἐθνικοὺ μας Ὕμνου,κάποιος φίλος ἀναγνώστης
ἔγραψε (ἐδῶ) :

ΑΥΤΗ Η ΣΚΥΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΠΟΛΛΗ ΩΡΑ
ΟΡΘΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΚΟΥΣΑΝ ΚΑΘΙΣΤΟΙ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΤΡΙΧΑ
ΤΡΙΧΙΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΠΟ

Καί ἐγώ τοῦ ἀπήντησα :

Ἀγαπητέ,ἐάν ἡ ἐν λόγῳ εἶναι ἄῤῥωστη κανείς δέν τῆς ἀπαγορεύει
νά θέλῃ νά κρύψῃ τήν ἀῤῥώστια της,πού σημαίνει ὅτι μπορεῖ νά
καθήσῃ ἀκόμη καί σέ καναπέ,νά ξαπλώσῃ ἀκόμη καί σέ ντιβάνι
τόσο κατά τήν ὑποδοχήν τῶν ἐπισήμων καλεσμένων της ὅσο καί
κατά τήν ἀνάκρουσιν τοῦ ἐθνικοῦ της ὕμνου.Ὅμως…

Ὁ κάθε ἐπισκέπτης πολιτικάντης ἔχει τήν δυνατότητα ἀρνήσεως
στήν ἀσέβεια πρός τό Ἐθνικό του Σύμβολον. Διότι τί προέχει ;Ὁ
σεβασμός πρός τό Σύμβολον ἤ ἡ κατανόησις πρός ἕνα ἄτομο;

Ἀναμφιβόλως ὁ σεβασμός τοῦ Συμβόλου γιά τό ὁποῖον,ἀνά τήν
ἱστορίαν οί λαοί ἔχουν χύσῃ τό αἷμα τους,ἔχουν προσφέρῃ ἀκόμη
καί τίς ζωές τους !

Τώρα ποιός κάνει τήν τρῖχα τριχιά σκέψου το.Ἴσως τήν ἴδια
σκέψιν ἔκανε καί ἡ Δανέζα καί ὁ Μητσοτάκης,γι᾿αὐτό καί
ὑπήκουσαν στίς ἐπιταγές τῆς Κάσνερ-Κάζμιερτσακ ! Καί ἡ ἐν λόγῳ
ἀπέδειξε περιτράνως,ὅτι καί τέλειες μαριονέτες ἔχει
κατασκευάσῃ καί πώς οἱ λαοί τους «δέν κάνουν τήν τρίχα,τριχιά»

!

Καί ποιός ἦρθε νά μέ δικαιώσῃ; Μά ὁ Κινέζος πρωθυπουργός Λί Κέ
Κιάνγκ !

Κίνα: Η κίνηση του Κεκιάνγκ, που προκάλεσε αμηχανία κατά την
υποδοχή της Μέρκελ

Διότι οἱ Κινέζοι δέν ἔχουν μόνον δύναμιν οἰκονομική,ἀλλά καί
τά κότσια νά τήν ἀποδεικνύουν,κυρίως ἐκεῖ ὅπου πρέπει…

Υ.Γ. Καί μήν μοῦ πεῖ κάποιος πώς ἐπεί δή ὁ Κέ Κιάνγκ ἦταν στήν
χώρα του,τό ἔκανε,διότι νά εἶστε σίγουροι ὅτι γι᾿αὐτούς
μετράει ἀκόμη περισσότερο ἡ στάσις πού θά τηρήσουν ἐκτός
χώρας.

Ἡ Πελασγική
ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ:https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2019/09/blog-post
_966.html?m=1

