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 Την "εφορία του μέλλοντος" περιγράφει με συνέντευξή του στα ΝΕΑ, ο 

γενικός γραμματέας   Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, δηλώνοντας 

ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι πλήρως προσυμπληρωμένες και 

ότι οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία θα παρακρατούν το ένα δω-

δέκατο του φόρου, κάθε μήνα, ώστε ο φορολογούμενος να μην χρειά-

ζεται να καταβάλει επιπλέον ποσά με την εκκαθάριση της δήλωσης. 

Πλήρως προσυμπληρωμένες δηλώσεις φόρου εισοδήμα-

τος, προαναγγέλλει με συνέντευξή του στα ΝΕΑ ο ΓΓ Εσό-

δων Χ.Θεοχάρης 

Συντάξεις ανάλογα με την... περιουσία 

Πιέσεις ασκούν τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας στην κυβέρνηση για την 

υιοθέτηση του αυστραλιανού μοντέλου στην καταβολή συντάξεων. 

Σύμφωνα με αυτό θα δίνεται διαφορετικό ύψος σύνταξης ανάλογα με την 

οικογενειακή και την περιουσιακή κατάσταση αλλά με τα εισοδήματα που 

έχουν οι συνταξιούχοι από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα από ενοίκι-

α. 
Το μοντέλο συνδέεται με την ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη που θα αρχίσει 

να αποδίδει το κράτος από το 2015 και έχει καθοριστεί στα 360 ευρώ. 

Πρωτογενές πλεό-

νασμα 3,5 δισ. ευ-

ρώ στο α' δίμηνο 

του 2014 

Στα 3,5 δισ. ευρώ δια-

μορφώθηκε το πρωτο-

γενές πλεόνασμα της 

Γενικής Κυβέρνησης 

κατά το πρώτο δίμηνο 

του 2014, έναντι 1,4 

δισ. ευρώ το αντίστοι-

χο δίμηνο του 2013, 

όπως ανακοίνωσε το 

υπουργείο Οικονομι-

κών.  

«Λογαριασμοί», αντί... Ταμείων για επικουρικές συντάξεις 

και εφάπαξ 

Την καταβολή επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ από... λογαρια-

σμούς που θα τηρούν τα Ταμεία τα οποία χορηγούν σήμερα τις κύριες 

συντάξεις, προβλέπει το τελικό σχέδιο που επεξεργάζεται -και θα πα-

ρουσιάσει έως τον Ιούνιο- το υπουργείο Εργασίας.  

Βρούτσης: Οι 

«μαϊμού» συντάξεις 

κόστισαν 5 δισ. ευρώ!

Δεν υπάρχουν πλέον 

στη χώρα παράνομες 

συντάξεις, τονίζει ο 

υπουργός Εργασίας, 

Γιάννης Βρούτσης, 

αναφερόμενος στην 

εξιχνίαση από την Οι-

κονομική Αστυνομία 

δεκάδων περιπτώσεων 

θανόντων συνταξιού-

χων, στους οποίους 

συνεχιζόταν η καταβο-

λή των συντάξεων με-

τά τον θάνατό τους  
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