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ιπλά ωφελημένοι από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα είναι 2 εκατομμύρια μισθωτοί 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 αλληλεγγύης. Με την παρέμβαση αυτή, οι μηνιαίες κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα μειωθούν κατά 8 έως 78 ευρώ για εργαζομένους με
μεικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500
ευρώ, ενώ οι μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα παραμείνουν μηδενικές για
όσους εργαζομένους λαμβάνουν μεικτές αποδοχές μέχρι 1.000 ευρώ τον μήνα και θα μηδενιστούν πλέον και για όσους λαμβάνουν μεικτές
αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προσωρινής κατάργησης της εισφοράς αυτής. Οι εργαζόμενοι θα δουν το όφελος από τον Ιανουάριο, καθώς δεν πρόκειται να γίνει παρακράτησή της από τον μισθό τους.
Για παράδειγμα, ένας μισθωτός του ιδιωτικού
τομέα με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ θα γλιτώσει φόρο που φτάνει τα 426 ευρώ. Το φορολογικό 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 προσώπων από κάθε πηγή.
Από το πακέτο των φοροελαφρύνσεων μένουν εκτός οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με την εισφορά αλληλεγγύης εφόσον το εισόδημά τους ξεπερνά τα 12.000 ευρώ. Επίσης,
για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που τα
δύο προηγούμενα φορολογικά έτη φορολογήθηκαν για μεγαλύτερο εισόδημα από αυτό που
δήλωσαν λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης δεν θα εφαρμοστεί η μείωση.
Επίσης, οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομένους με μεικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως
780 ευρώ και θα αυξηθούν αναλογικά από 0,80
έως 35 ευρώ για εργαζομένους με μεικτές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 780 και έως 6.500 ευρώ. Οι αυξήσεις στις κρατήσεις φόρου εισοδήματος 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 ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 ποσοστιαίες μονάδες στο
ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας 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 κατά 0,12 από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του
Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) και κατά 0,18 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (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-

Ολες οι αλλαγές

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 €

Πόσο αυξάνονται

οι μισθοί από το 2021
Ποδαρικό με διπλό
κέρδος θα κάνει φέτος
ο Ιανουάριος για 2
εκατομμύρια μισθωτούς
του ιδιωτικού τομέα,
λόγω της μείωσης
των εισφορών και της
αναστολής της εισφοράς
αλληλεγγύης

λίστρων υπέρ του ΕΛΕΚΠ. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ.

 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η
οποία σήμερα επιβάλλεται στους έχοντες εισοδήματα 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 Ιανουαρίου 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 Κυβέρνηση και δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι.
f Τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες για τα εισοδήματα
του 2020, τα οποία θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το 2021 με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Oι ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι
δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, θα λάβουν
αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους που κυμαίνεται από 8 ευρώ έως και πάνω από 141 ευρώ,
ανάλογα με το ύψος του μισθού. Οσο υψηλότερες είναι οι αποδοχές, τόσο μεγαλύτερη είναι
η ελάφρυνση.

