120 δόσεις: Εξετάζεται
ολιγοήμερη παράταση

η

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει
ζητήσει να λαμβάνει καθημερινά ενημέρωση
για την πορεία των αιτήσεων
Μπορεί οι φορείς της αγοράς να ζητάνε 3 μήνες παράταση
στις 120 δόσεις και η κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο να
δώσει παράταση για κάποιες ημέρες, στην πράξη όμως όλα θα
κριθούν την τελευταία μέρα, από τη συμμετοχή του κόσμου στην
έκτακτη ρύθμιση μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει ζητήσει να λαμβάνει
καθημερινά ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων. «Πρέπει να
έχουμε στοιχεία για να φανεί αν δικαιολογείται η παράταση»
εξηγούν.

Όπως αποκάλυψε το NM, η χαμηλή ροή αιτήσεων μετά τις 5
Σεπτεμβρίου που άνοιξε η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, ακύρωνε
στην πραγματικότητα (και έναντι των δανειστών φυσικά) τα
αιτήματα της αγοράς για παράταση κατά τουλάχιστον 1 μήνα –όπως
ζητούσε μάλιστα και ο Συνήγορος του Πολίτη.

«Γιατί να παρατείνουμε κάτι αν ο κόσμος δεν σπεύδει να το
αξιοποιήσει;» ήταν η πρώτη απάντηση στα σχετικά αιτήματα. Η
αρνητική τάση αυτή όμως φαίνεται πως πλέον ανατράπηκε. Γιατί
και στο υπουργείο Οικονομικών λένε πλέον πως «αν οι οφειλέτες
συνεχίσουν να μπαίνουν μαζικά στη ρύθμιση, όπως συμβαίνει τις

τελευταίες μέρες, τότε μπορεί να δοθεί παράταση».

Αν και αναγκαία συνθήκη, δεν αρκεί αυτό μόνο του, όπως
τονίζουν αρμόδιες πηγές. Μεγάλο ρόλο παίζουν αν, πώς και ποιοι
αξιοποιούν τις 120 δόσεις ή όχι: πόσα νοικοκυριά (φυσικά
πρόσωπα), πόσες επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα), για τι είδους ή
ύψους οφειλές κλπ. όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν για να φανεί την
τελευταία στιγμή αν θα δοθεί παράταση στις «120» και για πόσες
ημέρες τελικά: για 90 μέρες που ζητά η αγορά, για 30 που λένε
οι πληροφορίες ή …για μέχρι 4 ή 5 το πολύ -ως τα τέλη της
εβδομάδος που έρχεται δηλαδή ή και καθόλου!

Πηγή: Newmoney
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is-exetazetai-i-oligoimeri-paratasi/

Ετήσιο όφελος έως 4.690 ευρώ
για ελεύθερους επαγγελματίες
από τη μείωση των εισφορών
Ετήσιο όφελος από 200 ευρώ έως 4.690 θα έχουν οι ελεύθεροι
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες από τις νέες
εισφορές ΕΦΚΑ που έρχονται το 2019.
Το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μείωση των εισφορών για περίπου
250.000 επαγγελματίες, που κατατίθεται στη Βουλή εντός της
εβδομάδας και το οποίο δημοσιεύει η εφημερίδα «Εθνος»

δημιουργεί ένα εντελώς νέο τοπίο στην ασφάλιση των ελεύθερων
επαγγελµατιών, των αυτοαπασχολούµενων και των αγροτών.
Στο νέο σύστηµα πέφτουν σηµαντικά έως και 33% οι υποχρεωτικές
εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, µε στόχο να δοθεί
«ανάσα» στις ανελαστικές υποχρεώσεις των επιτηδευµατιών ενώ
ταυτόχρονα µε ξεκάθαρη διαδικασία η δυνατότητα επιλογής των
ασφαλισµένων να καταβάλλουν οποτεδήποτε θελήσουν υψηλότερες
εισφορές µε µία αίτησή τους στον ΕΦΚΑ, ώστε αυτό να
αντανακλαστεί και στον υπολογισµό της ανταποδοτικής τους
σύνταξης.
Τα ελάχιστα ασφάλιστρα παραµένουν ως έχουν στο 20% του
κατώτατου µισθού.
Κύρια σύνταξη
Αναλυτικά ως προς την κύρια σύνταξη, το άρθρο 1 αντικαθιστά το
άρθρο 39 του νόμου Κατρούγκαλου από τότε που ίσχυσε και μεταξύ
άλλων προβλέπει: «Από 1/1/2017 το ποσοστό της μηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης (…)
ανέρχεται σε ποσοστό 20%. Από 1/1/2019 το ποσοστό του
προηγούμενου εδαφίου διαμορφώνεται σε 13,33% με την επιφύλαξη
του δεύτερου εδαφίου της παρ.3. Μεταξύ άλλων διευκρινίζεται
ότι
στις
περιπτώσεις
ελεύθερου
επαγγελματία
ή
αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε
καθεστώς μερικής απασχόλησης, η μηνιαία ελάχιστη βάση
υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της
μερικής απασχόλησης.
Αναλυτικά ως προς την κύρια σύνταξη, το άρθρο 1 αντικαθιστά το
άρθρο 39 του νόμου Κατρούγκαλου από τότε που ίσχυσε και μεταξύ
άλλων προβλέπει:
«Από 1/1/2017 το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς
για τον κλάδο κύριας σύνταξης (…) ανέρχεται σε ποσοστό 20%.
Από 1/1/2019 το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου διαμορφώνεται
σε 13,33% με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.3. »

Μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις ελεύθερου
επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα
ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η μηνιαία
ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι
αποδοχές της μερικής απασχόλησης.
Οι αγρότες
Ταυτόχρονα προβλέπεται και εδώ η δυνατότητα καταβολής
υψηλότερης εισφοράς από την υποχρεωτική σε εθελοντική βάση. Με
άλλο άρθρο μειώνονται οι εισφορές των αγροτών. Η διάταξη
αντικαθιστά το άρθρο 40 του νόμου Κατρούγκαλου ώστε το
ασφάλιστρο κύριας σύνταξης των αγροτών του πρ. ΟΓΑ να
ακολουθήσει νέα μεταβατική περίοδο και να συγκλίνει στο 13,3%
και όχι στο 20%. Έτσι διαμορφώνεται πλέον ως εξής: το 2019 στο
12%, το 2020 στο 12,67%, το 2021 στο 13% και το 2022 στο
13,3%. Οι ελάχιστες εισφορές διατηρούνται όπως και στις
υπόλοιπες κατηγορίες ως έχουν με την υπερ- κατώτατη δηλ. βάση
υπολογισμού στο 70% του κατώτατου μισθού και τα ποσοστά ως
είχαν.
Επικούρηση- εφάπαξ
Νέο σύστημα υποχρεωτικών εισφορών επικούρησης και εφάπαξ,
αναδρομικά από το 2017, έρχεται με τα άρθρα 4 και 5 του
νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα το άρθρο 4
τροποποιεί το άρθρο 97 του νόμου Κατρούγκαλου, που ορίζει τις
εισφορές επικούρησης και αναφέρει πως: «Από 1/1/2017 μέχρι
31/5/2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των
αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνεται
σε ποσοστό 7%, υπολογιζόμενο επί του κατώτατου βασικού μισθού
άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστοτε ισχύει».
Ειδική ρύθμιση εισάγεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες του
πρ. ΟΑΕΕ που είχαν συσσωρευμένες οφειλές αρκετά πριν από το
2017. Ταυτόχρονα προβλέπεται πως από 1/6/2019 μέχρι 31/5/2022
το ποσοστό της εισφοράς πέφτει στο 6,5%, υπολογιζόμενο επίσης
επί του κατώτατου βασικού μισθού. Από 1/6/2022 και εφεξής η
εισφορά πέφτει στο 6%.

Στην ίδια νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται
υψηλότερης βάσης υπολογισμού, από εκείνη που
του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού. Το
υπολογισμού και το χρονικό διάστημα εφαρμογής
από τους ασφαλισμένους με την αίτησή τους.
ΠΗΓΗ:PRONEWS.GR

η επιλογή της
προκύπτει βάσει
ύψος της βάσης
της επιλέγονται

