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Φόρος σε κέρδη για τις συντάξεις 

 
Σούπερ φόρο για την ενίσχυση του Ασφαλιστικού θέτει στο τραπέζι του διαλόγου 

για την αναµόρφωση του φορολογικού η κυβέρνηση. Ο φόρος µελετάται να 
επιβληθεί στα κέρδη επιχειρήσεων που εξαιρούνται του ΦΠΑ, όπως για 
παράδειγµα τράπεζες, καζίνα και ιδιωτικές κλινικές. Θα έχει συντελεστή 
χαµηλότερο του 19% και έντονο σηµειολογικό χαρακτήρα, όπως λένε στελέχη του 
οικονοµικού επιτελείου, αφού θα υπακούει στην κυβερνητική φιλοσοφία αναδιανοµής 
των εισοδηµάτων και δικαιότερης κατανοµής των φορολογικών βαρών. «Όπως 
χρηµατοδοτήσαµε το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης από την έκτακτη εισφορά σε 
µεγάλες επιχειρήσεις και µεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων, δεν είναι δίκαιο να επιβάλουµε 
έναν φόρο σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται σήµερα από τον ΦΠΑ και να 
χρηµατοδοτήσουµε τις ανάγκες του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης;», σηµειώνει 
ανώτερο στέλεχος του οικονοµικού επιτελείου, το οποίο θεωρεί ότι το µέτρο θα 
περιληφθεί τελικά στο νοµοσχέδιο για την αναµόρφωση του φορολογικού που θα 
κατατεθεί τον Μάρτιο στη Βουλή.  
 

Την καθιέρωση φόρου υπέρ του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης έχει θέσει 
στο τραπέζι του διαλόγου για το Ασφαλιστικό ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Προστασίας Α. Λοβέρδος, αλλά οι αποφάσεις θα φέρουν τη σφραγίδα του οικονοµικού 
επιτελείου και θα αποτελέσουν αντικείµενο διαβούλευσης στον διάλογο για το 
φορολογικό. Ανάλογες προτάσεις έχει υποβάλει στην κυβέρνηση και η ΓΣΕΕ, µε 
τον κουµπαρά του Ασφαλιστικού να ενισχύεται από ειδικό έκτακτο φόρο στα 
υψηλά εισοδήµατα, τµήµα των κερδών των ∆ΕΚΟ, ποσοστό των εσόδων από 
αποκρατικοποιήσεις, ποσοστό επί των υπεραξιών ακινήτων (συµπεριλαµβάνεται 
η εκκλησιαστική περιουσία), αλλά και ποσοστά από πρόστιµα και ποινές που 
εισπράττονται υπέρ του ∆ηµοσίου. Παρ΄ ότι κάποιες εκ των προτάσεων δεν αποκλείεται 
να συµπεριληφθούν στα κυβερνητικά σχέδια, φαίνεται ότι θα λειτουργήσουν επικουρικά 
για τη στήριξη του συστήµατος, µε κεντρική ιδέα τον νέο φόρο στα κέρδη επιχειρήσεων 
που εξαιρούνται του ΦΠΑ.  
 

Γαλλικό µοντέλο 
 

Το µοντέλο της καθιέρωσης φόρου υπέρ του Ασφαλιστικού έρχεται από τη 
Γαλλία. Ο φόρος στη Γαλλία επιβλήθηκε το 1990 και εξακολουθεί να επιβάλλεται σε όλα 
τα εισοδήµατα, µε απαλλαγές για τα χαµηλότερα εισοδηµατικά κλιµάκια. Ο γαλλικός 
«κουµπαράς» θα ανοίξει όταν το ασφαλιστικό σύστηµα φθάσει στα όριά του, ο δε 
φόρος αυτός έχει τη δεύτερη µεγαλύτερη απόδοση εσόδων στη Γαλλία µετά τον ΦΠΑ.  
 
 

Στα πρόθυρα κατάρρευσης 
 

Στην Ελλάδα το ασφαλιστικό σύστηµα είναι σαφές πλέον πως βρίσκεται στα 
πρόθυρα κατάρρευσης, µε τις εκτιµήσεις των ειδικών να συγκλίνουν πως το έτος κρίσης 
θα είναι το 2013. Το 2010, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα χρειαστούν τουλάχιστον 17,050 δισ. 
ευρώ, όταν στον προϋπολο γισµό έχουν εγγραφεί δαπάνες 14,238 δισ. ευρώ, 
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οδηγώντας µε το «καληµέρα» του νέου έτους το σύστηµα σε έλλειµµα λίγο χαµηλότερο 
των 3 δισ. ευρώ (περίπου 1,2% του ΑΕΠ).  
 
 

Το Κεφάλαιο Αλληλεγγύης 
 

Τις αδυναµίες του συστήµατος γνώριζε απολύτως η προηγούµενη κυβέρνηση, οι 
παρεµβάσεις της οποίας όµως, όπως επισηµαίνουν στις εκθέσεις τους διεθνείς 
οργανισµοί (ΟΟΣΑ, ∆ΝΤ, Κοµισιόν), κάθε άλλο παρά έλυσαν το πρόβληµα. 
Αρκετές ελπίδες, άλλωστε, για την κάλυψη των µελλοντικών αναγκών του συστήµατος 
κοινωνικής ασφάλισης είχαν εναποτεθεί στο περιβόητο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο 
Αλληλεγγύης των Γενεών, το οποίο συγκροτήθηκε µε την τελευταία ασφαλιστική 
µεταρρύθµιση τον Μάρτιο του 2008. Τα έσοδα του ειδικού αυτού Ταµείου, το οποίο θα 
«ξεκλείδωνε» το 2019, θα προέρχονταν από το 10% των εσόδων από 
αποκρατικοποιήσεις, το 4% των εσόδων από ΦΠΑ και το 10% των κοινωνικών πόρων 
κάθε χρόνο. Με τη συµπλήρωση περίπου δύο ετών λειτουργίας, τα έσοδα του 
Ταµείου µόλις και µετά βίας αγγίζουν τα 580 εκατ. ευρώ, µε τον 
προϋπολογισµό να προβλέπει αύξησή τους στα 630 εκατ. ευρώ το 2010. Στο 
µεσοδιάστηµα, µόνο το 4% των εσόδων του ΦΠΑ να έµπαινε στο ταµείο, θα έπρεπε 
στο τέλος του 2010 να είχαν µαζευτεί 2,07 δισ. ευρώ (51,9 δισ. ευρώ τα έσοδα ΦΠΑ 
στην τριετία 2008-2010). Από την πρόβλεψη αύξησης των εσόδων του ταµείου µόνο 
κατά 50 εκατ. ευρώ, µπορεί να υποθέσει κανείς πως µάλλον το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο 
Αλληλεγγύης των Γενεών οδεύει προς το... χρονοντούλαπο της Ιστορίας.  
 
 
 

Πηγή: «Τα Νέα», 2/1/2010 


