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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας, στη συνεδρίαση της 20ης
Ιανουαρίου 2016, υιοθετώντας το υπόµνηµα των Φορέων ΕπιστηµόνωνΑυτοαπασχολούµενων & Ελεύθερων Επαγγελµατιών Λάρισας, το οποίο
αναφέρει τα κάτωθι:
«Το προσχέδιο της Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό:
-∆εν συνοδεύεται από αναλογιστική µελέτη η από οποιαδήποτε ειδική και
επιστηµονικά τεκµηριωµένη έκθεση, οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων.
-Συνδέει τις ασφαλιστικές εισφορές µε το εισόδηµα, αλλά τις αποσυνδέει
εντελώς από την εισφοροδοτική ικανότητα.
-Οι επιστήµονες, αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες οδηγούνται
κυριολεκτικά σε επαγγελµατική και οικονοµική εξόντωση. Η προτεινόµενη
υπέρµετρη αύξηση των εισφορών σε ποσοστό 38,45% στο φορολογητέο
εισόδηµα, συν εισφορά υπέρ ΟΑΕ∆ 120 ευρώ, σε συνδυασµό µε τις λοιπές
φορολογικές επιβαρύνσεις,
συνιστά
δήµευση του εισοδήµατος κατά
παράβαση του Συντάγµατος καθώς και του άρθρου 1 του Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.
-Το ολέθριο αποτέλεσµα των προβλέψεων του προσχεδίου της Κυβέρνησης
προκύπτει µε απλούς µαθηµατικούς υπολογισµούς σε σχέση µε το εισόδηµα
του επιστήµονα, αυτοαπασχολούµενου, ελεύθερου επαγγελµατία. Εισόδηµα
µηδέν θα κληθεί να καταβάλει ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές ποσό 2.823
ευρώ, για εισόδηµα 5.000 ευρώ ποσό 2.823 ευρώ, για εισόδηµα 15.000
ευρώ ποσό 5.887 ευρώ, για 20.000 ευρώ ποσό 7.810 ευρώ, για εισόδηµα
30.000 ευρώ ποσό 11.555 ευρώ, για εισόδηµα 50.000 ευρώ ποσό 19.345
ευρώ, για εισόδηµα 70.000 ευρώ ποσό 27.158 ευρώ. Η δήµευση του
εισοδήµατος είναι προφανής µε την σωρευτική επιβάρυνσή του µε φορολογία
26%, προκαταβολή φόρου 75%, τέλος επιτηδεύµατος, εισφορά αλληλεγγύης,

ΕΝΦΙΑ, η οποία παραβιάζει τα ελάχιστα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης όπως
ορίστηκαν αυτά µε αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας και Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο ποσό των 8.000ευρώ ατοµικά
και 13.000 ευρώ οικογενειακά, στα οποία θα περάσουν επιστήµονες,
αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες µε εισοδήµατα 15.000 ευρώ
και άνω.
-Η εφαρµογή του προσχεδίου της Κυβέρνησης πλήττει την ίδια την
βιωσιµότητα του συστήµατος, την απασχόληση και την ανάπτυξη, αφού θα
οδηγήσει πολλούς στις µαύρες ζώνες της οικονοµίας, αυτούς που είναι στα
όρια της συνταξιοδότησης και στηρίζουν το ασφαλιστικό σύστηµα να επιλέξουν
αυτή την οδό διότι η πρόταση στερείται ανταποδοτικότητας και όσους
παραµείνουν στον εργασιακό βίο να αδυνατούν να καταβάλουν τις εξοντωτικές
ασφαλιστικές εισφορές.»

αποφάσισε οµόφωνα

-

Ζητάµε την απόσυρση του προσχεδίου η οποία είναι
µονόδροµος. Καλούµε τη Κυβέρνηση να επωµισθεί το βάρος της
πολιτικής ευθύνης και να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου µε τα
κόµµατα, τους φορείς και τη κοινωνία, σοβαρή, βιώσιµη και
κοστολογηµένη µε αναλογιστική µελέτη πρόταση.
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