
      Όλο το σχέδιο για το 
νέο σύστημα εισφορών
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Τα πλεονάσµατα 
και το στοίχηµα 
της ανάπτυξης

 Η διαβεβαίωση διά 
στόµατος Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ότι ο δηµοσι-
ονοµικός στόχος της χώ-
ρας είναι διασφαλισµέ-
νος για τρία συνεχή έτη εί-
ναι αναµφισβήτητα µια 
σηµαντική επιτυχία για τη 
χώρα. Τη στιγµή που σε 
πάρα πολλά κράτη-µέλη 
ζητούνται δηµοσιονοµικές 
διορθώσεις, η Κοµισιόν 
διαµόρφωσε έναν καθα-
ρό «ορίζοντα».
Είναι εκ των προτέρων 
αποδεκτό ότι ο Προϋπο-
λογισµός της χώρας θα 
έχει φέτος υπερπλεόνα-
σµα 0,3% του ΑΕΠ, αλλά 
και ότι θα καταστεί εφι-
κτός ο στόχος του 3,5% 
του ΑΕΠ το 2020 και 
το 2021.

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

 Ένα νέο σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών θα 
θέσει σε ισχύ η κυβέρνηση για όλους τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες από τον Ιανουάριο του 2020. 
Προβλέπει προκαθορισµένες κρατήσεις για κύρια 
ασφάλιση και υγεία, πλήρως ανεξάρτητες από το εισόδηµα 
που δηλώνουν κάθε χρόνο στην Εφορία, αλλά και 
ανεξάρτητες από τα έτη ασφάλισής τους. Οι νέες κρατήσεις 

θα αφορούν τα µέλη όλων των εταιρειών εκτός από τις 
Α.Ε., τους ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων και όσους 
κόβουν «µπλοκάκι» σε πάνω από δύο εργοδότες. Το νέο 
σύστηµα θα είναι απλό και καινοτόµο. Σε συνδυασµό µε 
τη µείωση των φόρων που προωθεί η κυβέρνηση, όλοι 
οι επαγγελµατίες και οι αυτοαπασχολούµενοι θα είναι 
κερδισµένοι σε σχέση µε το σύστηµα που ισχύει έως τώρα.

Η εμπιστοσύνη της Deutsche 
Telekom στον Μιχάλη Τσαμάζ.

Η εξαγορά της ΚΕΝ και το 
άγνωστο τίμημα.

Το fund των 50 δισ. που 
επιλέγει ΗΠΑ αντί για Ευρώπη.

ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ» ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

Η ∆ΥΣΛΕΞIΑ 
∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕI 
ΜΕΙΟΝEΚΤΗΜΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Οι «άµυνες» 
απέναντι στις 
κατασχέσεις 
που έρχονται
Ποιες επιλογές έχουν 
1,7 εκατ. οφειλέτες. .   ΣΕΛ. 14

  ΣΕΛ. 8-9

Creta Farms: 
Το άρθρο 106 
και η µάχη των 
«µνηστήρων»   ΣΕΛ. 22

  Από τη Νότια Κορέα έως τη Βραζιλία, ένας οδηγός µε τα 
σχέδια δηµοσιονοµικής τόνωσης µεγάλων χωρών το ’20. 

φ
∆ευτερογενής 
αγορά για τις 
τιτλοποιήσεις 
του «Ηρακλή»

Τα αναπάντητα 
ερωτήµατα για την 
IPO της Aramco

  ΣΕΛ. 20

    ΣΕΛ. 6

Ο παγκόσμιος 
χάρτης των κρατικών 
δαπανών το 2020   ΣΕΛ. 18-19

Η Αργεντινή φλερτάρει 
και πάλι µε τη χρεοκοπία   ΣΕΛ. 15

Η κίνηση του πολιτικού εκκρεµούς ενισχύει την αβεβαιότητα.

ΣΕΛ. 6

> Η αλλαγή στάσης της 
Γερµανίας για την εγγύηση 
των καταθέσεων.

EKT: Η απειλή της 
ύφεσης φέρνει πιο 
κοντά την τραπεζική 
ενοποίηση

   Πόσο µειώνονται τα φορολογικά βάρη, τα επενδυτικά κίνητρα.     ΣΕΛ. 12-13

> Καταλυτικό για το ταµπλό το report της Μorgan Stanley.
> H αγορά φαίνεται να έχει καταναλώσει τα καύσιµά της 

και αναζητά νέα τροφοδότηση προκειµένου να ξεκολλήσει 
από τα επίπεδα των 850-880 µονάδων. 

  ΣΕΛ. 24-25

Πόσο µειώνονται τα φορολογικά βάρη, τα επενδυτικά κίνητρα.Πόσο µειώνονται τα φορολογικά βάρη, τα επενδυτικά κίνητρα.

Τι κερδίζουν επιχειρήσεις και 
φορολογούµενοι από τις αλλαγές

ΑΓΟΡΕΣΑΓΟΡΕΣ

Όταν το Χρηματιστήριο
...«πληρώνει» την 
υπεραπόδοσή του

του «Ηρακλή»του «Ηρακλή»του «Ηρακλή»του «Ηρακλή»του «Ηρακλή»του «Ηρακλή»
> Στόχος η ενίσχυση της 
διαφάνειας και της ρευστότητας 
στο τραπεζικό σύστηµα.στο τραπεζικό σύστηµα.

  ΣΕΛ. 10-11


