Κλειδώνουν οι νέες εισφορές επαγγελματιών και Αγροτών

«Κλείδωσαν» οι εκπτώσεις που έχει προτείνει η κυβέρνηση για τις νέες εισφορές των
αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών με τις αλλαγές να τρέχουν από το 2017.

Σύμφωνα με πληροφορίες από υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους η δέσμη
προτάσεων που προβλέπει ελάφρυνση των εισφορών για τους νέους επαγγελματίες,
δυνατότητα μόνιμης εισφοράς στο 16% για τους αγρότες και εκπτώσεις μέχρι και 50% για
την τριετία 2017-2019 για τους αυτοαπασχολούμενους πήρε τη σύμφωνη γνώμη των
δανειστών.

«Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κλείσουμε» σχολίασαν στο Έθνος κυβερνητικές πηγές
για το συνολικό πακέτο του ασφαλιστικού μετά και τις πυρετώδεις διαβουλεύσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.

Εκτός από τις εκπτώσεις στις εισφορές έχει «κλειδώσει» και το σχέδιο για την εθνική
σύνταξη.

Επίσης το μέτωπο των επικουρικών μένει ανοικτό με την ελληνική πλευρά να προτείνει
αύξηση των εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα (0,5% για εργοδότες και 0,5% για
εργαζομένους).

Η αύξηση αυτή θα «κουμπώσει» με περικοπές επικουρικών μέχρι 40% σε όσους
εισπράττουν κύρια και επικουρική άνω των 1.400 ευρώ.
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Αντίθετα σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «κλείδωσαν» οι εκπτώσεις για τις εισφορές
αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών. Ειδικότερα:

- Οι εισφορές των νέων επιστημόνων θα υπολογίζονται για την πρώτη πενταετία με βάση
το 80% του μικτού ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 468 ευρώ, αντί 586 της αρχικής πρότασης.
Για τα 2 πρώτα χρόνια θα πληρώνουν 14% του εισοδήματός τους (768 ευρώ ετησίως στην
κατώτατη κλάση) και 17% για τα επόμενα τρία χρόνια (954 ευρώ στην κατώτατη κλάση).

- Οι εισφορές των υπόλοιπων αυτοαπασχολούμενων (γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών) θα
τύχουν έκπτωσης για τρία χρόνια (2017-2019) από 50% για όσους έχουν εισόδημα μέχρι
55.000 ευρώ.

Η έκπτωση αναπροσαρμόζεται κλιμακωτά ανά 1% για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ ώστε να
είναι π.χ. 40% για όσους έχουν εισόδημα 20.000 ευρώ, 30% για 30.000 ευρώ, κ.ο.κ.

- Δυνατότητα μόνιμης εισφοράς στο 16% του εισοδήματος αντί για 20% για τους αγρότες
με τριετή μεταβατική περίοδο (14% το 2017, 15% το 2018 και 16% το 2019).

Αντίστοιχη κλιμάκωση θα ισχύσει και για όσους επιλέξουν τελική εισφορά στο 20% μόνο
που η χρονική περίοδος θα αγγίζει την 5ετία ώστε να φτάνει μέχρι το 2021.

Όσοι επιλέξουν να πληρώνουν εισφορά στο 16% θα λάβουν τα 16/20 της εθνικής σύνταξης
συν το αναλογικό τμήμα που θα αντιστοιχεί στις εισφορές τους.

http://www.e-geoponoi.gr/
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