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Μόνον με επιταγές οι πληρωμές
άνω των 200 ευρώ
στην εφορία

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ «ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Χαμηλότερες συντάξεις για όλους από το 2016
Νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για όλους «κλειδώνει», μαζί
με τις ενοποιήσεις των Ταμείων, η κυβέρνηση, με «οδηγό» το πόρισμα
της Επιτροπής «σοφών» που κατατίθεται στη νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Η Επιτροπή (η οποία συνεδρίασε χθες παρουσία του Γ. Κατρούγκαλου) αποφάσισε να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ολοκληρωμένες τις τέσσερις προτάσεις οι
οποίες έχουν διατυπωθεί, προβλέποντας, οι τρεις από αυτές, τη δομική
αλλαγή του Ασφαλιστικού (χορήγηση εθνικής σύνταξης και ανταποδοτικής, με ατομικές μερίδες για κάθε ασφαλισμένο ή ακόμη και μόνο
μιας εθνικής σύνταξης μέσω της φορολογίας) και η τέταρτη, την ταχύτερη εφαρμογή του ν. 3863/10 (βασική σύνταξη + αναλογική, ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης και με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης
του σχετικού νόμου).
Ενιαίοι κανόνες
Η Επιτροπή των «12» συμφώνησε, ανεξαρτήτως του τελικού
«μοντέλου» που θα επιλεγεί, να ισχύσει ένα απλοποιημένο σύστημα με
ενιαίους κανόνες «όπου υπάρχει δυνατότητα». Και να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού
των συντάξεων ώστε να μην υπάρξουν μεγάλες μειώσεις για όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Δηλαδή, στη μεταβατική περίοδο να χορηγείται ένα τμήμα σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης έως την ημερομηνία εφαρμογής του νέου Ασφαλιστικού (θα υπολογίζεται με ενιαίο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του παλαιού συστήματος και τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα) και ένα δεύτερο τμήμα (με νοητή κεφαλαιοποίηση) για τον χρόνο ασφάλισης με το νέο σύστημα.

Οφειλές των φορολογούμενων προς την
εφορία άνω των 200
ευρώ θα εξοφλούνται
στο εξής μόνον με
επιταγή.

Νέο τοπίο στο ασφαλιστικό σύστημα της
χώρας, που θα επηρεάσει τις συντάξεις
περισσότερων από
400 χιλ. εργαζόμενων
στη χώρα, έρχεται το
επόμενο διάστημα. Οι
αλλαγές αφορούν εργαζόμενους σε Δημόσιο, ιδιωτικό τομέα,
ΔΕΚΟ, τράπεζες, καθώς και ελεύθερους
επαγγελματίες που
συνταξιοδοτούνται με
διατάξεις 35ετίας
φέρνουν οι αλλαγές
που νομοθετήθηκαν
πριν από ενάμιση μήνα για τη σταδιακή
αύξηση των ορίων
ηλικίας.

