
 

Με απόλυ τη  επ ι τυχ ία 
«εστέφθη» η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της Alpha Bank, κα-
θώς σύμφωνα με πληροφορίες, 
το συνολικό ποσό των 550 εκατ. 
ευρώ, που είχε θέσει η τράπεζα 
ως στόχο για την επιτυχή ολο-
κλήρωση της διαδικασίας, υπερ-
καλύφθηκε κατά 1,5 έως 1,6 
φορές.  
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Με απόλυτη 
επιτυχία η αύξηση 
κεφαλαίου της 
Alpha Bank  

-Υπολογίζονται ως έσοδα οι δαπάνες 
που κάλυψαν τα Ταμεία των ασφαλισμέ-
νων. 

-Έκτακτη εισφορά σε... επίδομα τοκε-
τού και χρήματα για γυαλιά οράσεως! 

-Οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν 
φόρο ενώ πληρώνουν και εισφορές για 
περίθαλψη. 
Ήδη τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν αρχίσει 

να στέλνουν τις βεβαιώσεις ενόψει την υπο-
βολής των φορολογικών δηλώσεων. 

Στις βεβαιώ-
σεις αυτές ανα-
γράφονται ξεχω-
ριστά τα ποσά 
τα οποία κατέ-
βαλαν στους 
ασφαλισμένους 
ως συμμετοχή 
του Ταμείου 
στην ιατροφαρ-
μακευτική περί-
θαλψη. 

Υποχρεωτικά 
από φέτος το 
ποσό αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στη 
φορολογική δήλωση μαζί με το εισόδημα. 
Θα προστίθεται δηλαδή στο εισόδημα. 

Θα θεωρείται δηλαδή εισόδημα η συμμε-
τοχή του ταμείου στην τιμή ενός φαρμάκου, 
στην πληρωμή νοσηλίων σε ένα νοσοκομείο, 
αλλά και τα κάθε είδους επιδόματα ή χρη-
ματικά βοηθήματα που δικαιούνται οι ασφα-
λισμένοι.  

Για παράδειγμα θα θεωρείται εισόδημα το 
επίδομα τοκετού, το ποσό που δικαιούται 
ανά κάποια χρόνια ο ασφαλισμένος για γυα-
λιά οράσεως, ή ακόμη και το χρηματικό 
βοήθεια που παίρνουν καρκινοπαθείς για τη 
χρήση κάποιων βοηθημάτων κατά τη θερα-
πεία τους (κάσκες κ.λπ.). 

Όλα τα παραπάνω ποσά είναι απαλλαγμέ-
να από τον φόρο, όμως σύμφωνα με το δη-
μοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύ-
πος» από τη στιγμή που μπαίνουν μαζί με τα 

υπόλοιπα εισο-
δήματα στις 
περισσότερες 
περιπτώσεις θα 
επιβαρυνθούν 
με την έκτακτη 
εισφορά αλλη-
λεγγύης που 
είναι 1% ως 
4%. 
Αυτό καθώς η 
εισφορά επι-
βάλλεται στο 
άθροισμα όλων 

των εισοδημάτων ανεξαιρέτως εφόσον αυτά 
υπερβαίνουν τις 12.000 ετησίως. 

Με λίγα λόγια εκατομμύρια ασφαλισμένοι 
που καταβάλλουν επί χρόνια εισφορές στα 
Ταμεία τους για να έχουν ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη θα κληθούν να... ξαναπληρώ-
σουν.  
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Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
Επίσης θα δημοσιεύονται κάθε 
δίμηνο στην εφημερίδα του 
Συλλόγου 

Κρυφό χαράτσι στις τσέπες όλων – Βάζουν φόρο στις 
ιατρικές δαπάνες και τα επιδόματα    

ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ: 
Μείωση 46,3% στο 
έ λ λ ε ι μ μ α  τ ο υ 
εμπορικού ισοζυγίου  

Πολύ μεγάλη μείωση κατά 
46,3% σημειώθηκε στο 
έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου της χώρας τον 
Μάρτιο εφέτος, καθώς η 
πτώση στην αξία των εισαγω-
γών υπεραντιστάθμισε την 
πτώση στην αξία των εξαγω-
γών. Έτσι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
την πορεία των εμπορευματι-
κών συναλλαγών, στο α΄ 
τρίμηνο εφέτος το εμπορικό 
έλλειμμα εμφανίζεται μειω-
μένο κατά 19,7%. .  
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Ανάκαμψη από το 
2014 για τα ακίνητα  

Από το 2014 και... βλέπου-
με για την ανάκαμψη της 
ελληνικής αγοράς ακινήτων. 
Αυτό επισημαίνει η διεθνής 
εταιρεία συμβούλων ακινήτων 
Cushman & Wakefield στην 
τελευταία της έρευνα για τη 
«Διεθνή Χάρτη Επενδύσεων», 
αναφέροντας ότι οι επενδύ-
σεις στην ελληνική αγορά 
ακινήτων εκτιμώνται στα πέ-
ριξ των 100 εκατ. ευρώ (για 
ποσά άνω των 5 εκατ. δολαρί-
ων) για το 2012, έχοντας 
σημειώσει πτώση κατά 47% 
σε σχέση με τα 190 εκατ. 
ευρώ του 2011.  
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Στα 2,2 δισ. ευρώ η μηνιαία 
δαπάνη για πληρωμή 
4.387.270 συντάξεων 

Ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ η συνολική μηνιαία δαπάνη για 
την καταβολή των 4.387.270 συντάξεων, κύριων και 
επικουρικών, που χορηγούνται από 93 διαφορετικούς 
ασφαλιστικούς φορέων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, η μηνιαία δαπάνη 
ανέρχεται στα 2.259.009.773 ευρώ, από τα οποία ποσό 
1.982.681.797 ευρώ καταβάλλεται για την πληρωμή των 
κύριων συντάξεων και 276.327.975 για την πληρωμή των 
επικουρικών. Η συνολική ετήσια δαπάνη αγγίζει τα 27 
δισ. ευρώ. «Η οργάνωση του ασφαλιστικού συστήματος 
της χώρας μας περνάει σε μια νέα εποχή», εκτιμά το 
υπουργείο Εργασίας, καθώς για πρώτη φορά υπάρχει 
καθαρή εικόνα για τον αριθμό και το κόστος των συντά-
ξεων που καταβάλλονται.  
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