Φοροελαφρύνσεις
στην ατζέντα
Τσακαλώτου

Ποιες παροχές θα συζητήσει η ηγεσία του
οικονομικού επιτελείου με τους δανειστές,
προκειμένου να κοστολογηθούν και
να ενταχθούν στο πακέτο που ετοιμάζεται
να ανακοινώσει τον επόμενο μήνα
η κυβέρνηση

 ΣΕΛ. 4-5

OΛΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ
Μετά την ασφυκτική πίεση και τις εντολές
της τρόικας για αύξηση του όγκου των
 ΣΕΛ. 3 πλειστηριασμών, οι τράπεζες δημιούργησαν
την ιστοσελίδα www.landea.gr, στην οποία
ανεβάζουν φωτογραφίες και πλήρη περιγραφή
των ακινήτων που βγαίνουν στο σφυρί
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 ΣΕΛ. 9

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
∆ύο επιχειρηµατίες, ο Παύλος
Ευµορφίδης της Coco-Mat και
ο Κωνσταντίνος Πιστιόλας της
Agrino, έχουν εκδηλώσει ζωηρό
ενδιαφέρον για την εκµίσθωση
ακινήτου στην καρδιά της
πρωτεύουσας, µε στόχο να το
µετατρέψουν σε ξενοδοχείο

Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν µειωµένες τις αποδοχές τους, εφόσον

 ΣΕΛ. 6-7

ενταχθούν στη ρύθµιση οφειλών προς τα ταµεία σε 120 δόσεις

Μ

 ΣΕΛ. 10-11

ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ
Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Οι διεθνούς βεληνεκούς
επενδυτές Ντόναλντ ΜακΚένζι,
συνιδρυτής του CVC Capital
Partners, και Χάουαρντ
Μαρκς του Οaktree Capital
Management σαρώνουν
µε εξαγορές τα ελληνικά
ιδιωτικά νοσοκοµεία,
ενώ στο κάδρο µπαίνει
και το fund Farallon Capital

ειωµένες ακόµη και άνω
του 50% θα είναι, σε κάποιες περιπτώσεις, οι συντάξεις των 80.000 «εγκλωβισµένων»
ασφαλισµένων που θα επιλέξουν να
ενταχθούν στη ρύθµιση οφειλών σε
120 δόσεις τον Μάιο. Πρόκειται για
ασφαλισµένους που, αν και βρίσκονται ένα βήµα πριν από τη συνταξιοδότηση, επειδή οφείλουν στα ασφαλιστικά ταµεία, δυστυχώς δεν µπορούσαν µέχρι σήµερα να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.
Οπως αποκαλύπτει η Realnews,
όσοι από αυτούς επιλέξουν να επανυπολογιστεί το διάστηµα που δεν
κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές,
µε την ελάχιστη εισφορά µε βάση
τον κατώτατο µισθό των 586,08 ευρώ, θα δουν τη µελλοντική τους σύνταξη να συρρικνώνεται ακόµη και
άνω του 50%.

«Ψαλίδι» 50%

σε 80.000 συντάξεις
Με τη ρύθµιση, µειώνεται η βασική
οφειλή ακόµη και άνω του 60% και οι
προσαυξήσεις κατά 85%. Οµως, αντίστοιχα µεγάλη θα είναι και η µείωση
στο τελικό ποσό της σύνταξης που θα
λάβει ο ασφαλισµένος, καθώς περιορίζεται δραστικά το µέρος της ανταποδοτικής σύνταξης.
Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης και τις εξαγγελίες, τα όρια των

οφειλών για τη συνταξιοδότηση ανά
ασφαλισµένο παρέµειναν τελικά τα
ίδια. Συγκεκριµένα, το όριο οφειλής
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες
(πρώην ΟΑΕΕ) είναι 20.000 ευρώ,
για τους ανεξάρτητα απασχολούµενους (πρώην ΕΤΑΑ) 15.000 ευρώ και
για τους αγρότες (πρώην ΟΓΑ) 4.000
ευρώ. Εφόσον, µετά τον επανυπολογισµό, η νέα οφειλή υποχωρεί κάτω

από τα προβλεπόµενα όρια, θα υποβάλλεται απευθείας αίτηση συνταξιοδότησης.
Σε περίπτωση που προκύπτει επιπλέον ποσό, ο οφειλέτης θα εντάσσεται στη ρύθµιση και θα πρέπει να
το αποπληρώσει µέχρι να φτάσει το
χρέος του στο απαιτούµενο όριο. Στη
συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

