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Αθήνα, 3/4/2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΥΟΡΟΛΟΓΟΤΝ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΤ ΠΟΤ ΖΟΤΝ ΚΑΣΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΟΡΙΑ
ΣΗ ΥΣΩΦΕΙΑ!
ΣΟΤ ΕΠΙΒΑΛΛΟΤΝ ΚΑΙ ΥΟΡΟ ΠΟΛΤΣΕΛΟΤ ΔΙΑΒΙΩΗ!!
Η συζήτηση για το λεγόμενο αφορολόγητο, που όπως φαίνεται θα
διαμορφωθεί
κάτω
των
6.000€,
αποτελεί
μία
προσπάθεια
αποπροσανατολισμού των φορολογουμένων και γενικότερα της κοινής
γνώμης, γιατί σκοπίμως αποσιωπάται ποια τάξη αφορά το αφορολόγητο και
σε ποιους αναφέρεται.
Η ΕΛΣΑΣ με Δελτίο Σύπου που εξέδωσε στις 23-6-2016 ανακοίνωσε
ότι τα όρια της φτώχειας είναι για τον άγαμο στα 4.512€, αυτό το όριο
προσαυξάνεται για τον έγγαμο χωρίς τέκνα κατά 50% (2.256€) για την
σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο τέκνο άνω των 14 ετών και κατά 30%
(1.353€) για κάθε προστατευόμενο τέκνο ηλικίας μέχρι 14 ετών.
Έτσι το όριο της φτώχειας:
 Σου άγαμου είναι 4.512€,
 Σου εγγάμου με σύζυγο χωρίς τέκνα 6.768 € (4.512 + 2.256),
 Σου εγγάμου με ένα τέκνο κάτω των 14 ετών 8.121€ ( 6.768 + 1.353) και
9.024€ με ένα άνω των 14 ετών (6.768 + 2.256),
 Σου εγγάμου με δύο τέκνα αντίστοιχα 9.474€ και 11.280€,
 Σου εγγάμου με τρία τέκνα αντίστοιχα 10.827€ και 13.536€,
 Σου πολυτέκνου με 4 τέκνα αντίστοιχα 12.180€ και 15.792€.
 Για όσους δε έχουν από 5 τέκνα και άνω προσαυξάνεται κατά τα
παραπάνω ποσά για κάθε τέκνο (1.353€ ή 2.256€ αναλόγως εάν είναι
κάτω των 14 ετών ή άνω).
Αυτά πρέπει να είναι τα αφορολόγητα σύμφωνα με τα όρια της
φτώχειας της ΕΛΣΑΣ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 21 του
υντάγματος, που επιτάσσει την προστασία της οικογένειας και του γάμου,
αλλά και την ειδική φροντίδα για τις πολύτεκνες οικογένειες. Περί αυτών,
όμως, ουδεμία απολύτως συζήτηση γίνεται και ουδείς αναφέρεται στα όρια
της φτώχειας.
Εάν καθιερωθεί ως αφορολόγητο το ποσό των 5.900€, τότε ο άγαμος
θα έχει ως αφορολόγητο το όριο της φτώχειας (4.512€) αυξημένο κατά
30% (1.388 €).
Ο πολύτεκνος με τα 4 προστατευόμενα τέκνα κάτω των 14 ετών
και όριο φτώχειας 12.180€, έχοντας την ίδια αντιμετώπιση με τον άγαμο
θα
έπρεπε
να
έχει
αφορολόγητο
15.850€.
Όμως
με
το
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προτεινόμενο αφορολόγητο ο πολύτεκνος αυτός έχοντας και αυτός ως
εισόδημα το όριο της φτώχειας θα κληθεί να πληρώσει φόρο 2.189€ (όριο
φτώχειας 15.850 - 5.900 = 9.950 *22% = 2.189€!!! + φόρο Αλληλεγγύης).
Ο δε πολύτεκνος με τα 4 προστατευόμενα τέκνα άνω των 14 ετών
θα κληθεί να πληρώσει φόρο 3.218 ευρώ (όριο φτώχειας 20.530 - 5.900 =
14.630 * 22% = 3.218 €!!! + φόρο Αλληλεγγύης).
Αυτή δυστυχώς είναι η λεγόμενη σκληρή διαπραγμάτευση για το
αφορολόγητο από την συγκυβέρνηση των ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αυτή ήταν και
των προκατόχων της, αφού καθιερώθηκε για το ίδιο εισόδημα να πληρώνει
τον ίδιο ακριβώς φόρο ο πολύτεκνος με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν
έχει με τον άγαμο!!!. Αλήθεια ποια άλλη χώρα ξεκινάει τους
φορολογικούς συντελεστές της από το 22%; Γιατί παρασιωπείται το ΜΗΔΕΝ
αφορολόγητο της Ουγγαρίας; Όμως ο φόρος που πληρώνουν οι εκεί
εργαζόμενοι μειώνεται κατά 2.568€ για οικογένεια με ένα παιδί έως 8.474€
για οικογένεια με τρία παιδιά.
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία ο έγγαμος με παιδιά,
πληρώνει μεγαλύτερο φόρο. τις χώρες του ΟΟΑ, οι φορολογικοί
συντελεστές μειώνονται για τα παντρεμένα ζευγάρια με παιδιά.
Επί πλέον ο πολύτεκνος θα πληρώσει και φόρο πολυτελούς
διαβιώσεως, αφού για να μεταφέρει την οικογένεια του έχει αγοράσει ένα
7θέσιο, που είναι άνω των 1928κ.ε. Οι πολύτεκνοι, που ζουν κάτω από τα όρια
της φτώχειας θεωρούνται ότι διάγουν πολυτελώς!!
Ο αγώνας για το αφορολόγητο αφορά μόνον τους αγάμους και όχι
τους οικογενειάρχες και μάλιστα τους πολυτέκνους. Η ευάλωτη κατηγορία
είναι μόνον οι άγαμοι και όχι οι οικογένειες με τέκνα και ιδίως οι πολύτεκνες
οικογένειες!!! Έτσι προστατεύει η συγκυβέρνηση των ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όλους
όσους ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας!!
Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα που βαδίζει στο τέλος της
ιστορίας της, την τελευταία εξαετία (2011-2016) οι θάνατοι έφθασαν τους
694.142 και οι γεννήσεις τις 580.087, δηλαδή υπεροχή θανάτων κατά
114.055, το δε 2017 μέχρι 28-3-2017 οι μεν θάνατοι έχουν φθάσει στους
35.335 και οι γεννήσεις στις 20.377, δηλαδή υπεροχή θανάτων κατά 14.958,
όταν το προηγούμενο έτος 2016 η διαφορά για όλο τον χρόνο ήταν 25.205
υπέρ των θανάτων και εφέτος στο Α΄ τρίμηνο η διαφορά έχει φθάσει τις
15.000!!!
ταματήστε επιτέλους να κυνηγάτε την οικογένεια και ειδικότερα
την πολύτεκνη, φτάνει πια.

Από το Γραφείο Σύπου της ΑΠΕ
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