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ΤΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟI

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

650 € 112 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

800 € 140 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

1.000 € 168 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ

2.000 € 683 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

650 € 168 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

800 € 210 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

1.000 € 252 €

ΜΙΣΘΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

2.000 € 498 €

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

oikonomia@realnews.gr

Των Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ & Α. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Δ
ιπλά ωφελημένοι από την 1η Ιανουαρί-
ου 2021 θα είναι 2 εκατομμύρια μισθω-
τοί του ιδιωτικού τομέα, αφού θα δουν 

τους μισθούς τους να αυξάνονται από 1,5% έως 
και 10,5%, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών 
εισφορών και της αναστολής της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης. Με την παρέμβαση αυτή, οι μηνιαί-
ες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα μειω-
θούν κατά 8 έως 78 ευρώ για εργαζομένους με 
μεικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 
ευρώ, ενώ οι μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης θα παραμείνουν μηδενικές για 
όσους εργαζομένους λαμβάνουν μεικτές απο-
δοχές μέχρι 1.000 ευρώ τον μήνα και θα μηδε-
νιστούν πλέον και για όσους λαμβάνουν μεικτές 
αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προ-
σωρινής κατάργησης της εισφοράς αυτής. Οι ερ-
γαζόμενοι θα δουν το όφελος από τον Ιανουά-
ριο, καθώς δεν πρόκειται να γίνει παρακράτη-
σή της από τον μισθό τους. 

Για παράδειγμα, ένας μισθωτός του ιδιωτικού 
τομέα με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ θα γλι-
τώσει φόρο που φτάνει τα 426 ευρώ. Το φορο-
λογικό όφελος υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ για 
όσους αποκτούν εισόδημα πάνω από 35.000 
ευρώ. Η εισφορά αλληλεγγύης θεσπίστηκε το 
2011 ως ένα από τα πρώτα μνημονιακά μέτρα 
δημοσιονομικού χαρακτήρα και επιβάλλεται στο 
άθροισμα του εισοδήματος των φυσικών προ-
σώπων από κάθε πηγή.

Από το πακέτο των φοροελαφρύνσεων μέ-
νουν εκτός οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συντα-
ξιούχοι, οι οποίοι θα συνεχίσουν να επιβαρύνο-
νται με την εισφορά αλληλεγγύης εφόσον το ει-
σόδημά τους ξεπερνά τα 12.000 ευρώ. Επίσης, 
για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που τα 
δύο προηγούμενα φορολογικά έτη φορολογή-
θηκαν για μεγαλύτερο εισόδημα από αυτό που 
δήλωσαν λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων δια-
βίωσης δεν θα εφαρμοστεί η μείωση.

Επίσης, οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδή-
ματος θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομέ-
νους με μεικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 
780 ευρώ και θα αυξηθούν αναλογικά από 0,80 
έως 35 ευρώ για εργαζομένους με μεικτές μηνι-
αίες αποδοχές πάνω από 780 και έως 6.500 ευ-
ρώ. Οι αυξήσεις στις κρατήσεις φόρου εισοδή-
ματος οφείλονται στο γεγονός ότι, εξαιτίας της 
μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, από την 
1η/1/2021 οι φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές 
θα είναι αυξημένες. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του 
ιδιωτικού τομέα μειώνονται:
f Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες των ασφα-
λίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επι-
μερίζεται κατά 1,49 ποσοστιαίες μονάδες στο 
ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πο-
σοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργα-
ζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανερ-
γίας διαμορφώνεται σε 2,4% και κατανέμεται 
κατά 1,2% στον εργοδότη και κατά 1,2% στον 
εργαζόμενο.
f Κατά 0,30 μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ 
του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή 
Κοινωνικών Πολιτικών, η οποία θα μειωθεί κα-
τά 0,12 από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του 
Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) και κα-
τά 0,18 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προ-
γραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκ-
παίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ). Το συνολικό ασφάλιστρο 
διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 
0,06% στους εργοδότες υπέρ ΕΛΠΕΚΕ και κατά 
0,10% στους εργαζομένους υπέρ ΕΚΛΑ.
f Κατά 0,85 πoσοστιαίες μονάδες των ασφα-
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λίστρων υπέρ του ΕΛΕΚΠ. Το αντίστοιχο ασφά-
λιστρο του εργαζομένου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορ-
φώνεται σε 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ.

 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η 
οποία σήμερα επιβάλλεται στους έχοντες εισο-
δήματα άνω των 12.000 ευρώ, με συντελεστές 
2,2%-10%, στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος 
άνω των 12.000 ευρώ αφορά: 
f Τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τα 
εισοδήματα που θα αποκτήσουν από την 1η Ια-
νουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
f Τους εργαζομένους στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ και 
στην ΕΥΔΑΠ για τα εισοδήματα του 2021, δε-

δομένου ότι εξαιρούνται από τη Γενική Κυβέρ-
νηση και δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι.
f Τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και αγρότες για τα εισοδήματα 
του 2020, τα οποία θα δηλωθούν και θα φορο-
λογηθούν το 2021 με την υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων. 

Oι ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και οι εργαζόμε-
νοι της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι 
δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, θα λάβουν 
αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους που κυμαί-
νεται από 8 ευρώ έως και πάνω από 141 ευρώ, 
ανάλογα με το ύψος του μισθού. Οσο υψηλό-
τερες είναι οι αποδοχές, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η ελάφρυνση.


