
Τ
ην ελάφρυνση της εισφοράς αλληλεγγύης 
κατά 50% αναδροµικά από την 1η Ιανουα-
ρίου 2020 επιδιώκει, σύµφωνα µε πληροφο-

ρίες της Realnews, το οικονοµικό επιτελείο. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την ταχύτερη εφαρµο-
γή της είναι η εξεύρεση του αναγκαίου δηµοσι-
ονοµικού χώρου µέσα από µια σειρά δράσεων. 
Καθοριστική για την υλοποίηση του µέτρου θα 
είναι η πορεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, 
που θα τονώσουν τα έσοδα του ∆ηµοσίου, αλλά 
και, κατ' επέκταση, η ανοδική πορεία του ΑΕΠ. 
Η συγκεκριµένη ρύθµιση θα αποτελέσει έµµε-
ση κυβερνητική στήριξη στα µεσαία εισοδήµα-
τα που είχαν τα µικρότερα οφέλη συγκριτικά µε 
τους ελεύθερους επαγγελµατίες από τα φορολο-
γικά µέτρα που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βου-
λή. Και αυτό διότι η µείωση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης στα εισοδήµατα από 12.000 ευρώ και 
άνω θα φέρει αυξήσεις σε µισθούς και συντά-
ξεις περίπου 2 εκατοµµυρίων φορολογουµένων.

Σηµειώνεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 
νοµοθετήθηκε το 2011 ως «προσωρινό» µέτρο, 
αλλά παρέµεινε έως σήµερα στον κρατικό προϋ-
πολογισµό, αφού αποτελεί σηµαντική πηγή εσό-

δων. Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται κλιµα-
κωτά στο καθαρό άθροισµα όλων των εισοδη-
µάτων του υπόχρεου ή στο τεκµαρτό, εάν αυτό 
είναι µεγαλύτερο. Για τους µισθωτούς και τους 
συνταξιούχους η εισφορά παρακρατείται κάθε 
µήνα από τα λογιστήρια και, εάν υπάρχει διαφο-
ρά, καταλογίζεται και καταβάλλεται µε την εκκα-
θάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Σύµφωνα µε το επικρατέστερο σενάριο που 
επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονοµικών, στις 
αρχές Μαΐου του 2020 θα κατατεθεί στη Βου-
λή ένα νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, που θα πε-
ριλαµβάνει τόσο τη µείωση της εισφοράς αλλη-
λεγγύης, τη νέα µεσοσταθµική µείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ κατά 10% µετά την αναπροσαρµογή των 
αντικειµενικών αξιών όσο και άλλες ρυθµίσεις.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΦΕΣΗ;
O Senior Editor της διαΝΕΟσις, Ηλίας 
Νικολαΐδης, αναδεικνύει σε άρθρο του
τις εστίες που μπορούν να πυροδοτήσουν 
μια οικονομική ύφεση σε διεθνές επίπεδο το 
2020, με κυρίαρχες το Brexit και τον εμπορικό 
πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών - Κίνας
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φόρου να ξεκινήσει από το 2020, υπό τον όρο της ανοδικής πορείας του ΑΕΠ

Στο οικονοµικό επιτελείο εξετάζουν το σενάριο η ελάφρυνση του έκτακτου 
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Μείωση 50% 
της εισφοράς 
αλληλεγγύης

Υποχρεωτική καταβολή της 
κατώτατης εισφοράς των 210 
ευρώ φέρνει διάταξη, η οποία 
περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για 
το νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζει
η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας

ΥΨΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Το Πανεπιστήµιο Πειραιά 
αναγόρευσε επίτιµο διδάκτορα 
τον Ευάγγελο Μυτιληναίο. 
«Στα πρόσωπά σας βλέπω την 
Ελλάδα του µέλλοντος», τόνισε 
ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της Mytilineos, 
απευθυνόµενος στους φοιτητές 
και στη νέα γενιά

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΠΤΟ
Ο Αλέξανδρος Τρίµης και ο 
Σάββας Γεωργίου δηµιούργησαν 
την εφαρµογή Welcome 
Pickups, η οποία εξυπηρετεί 
τον επισκέπτη σε 51 χώρες, από 
την ώρα που πατά το πόδι του 
στον προορισµό, προσφέροντας 
τουριστικές υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας
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Εισφορές 
σε όλους

τους εταίρους
των ΙΚΕ


