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I MUST SURVIVE!

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Nίκος Κεχαγιάογλου
Διευθύνων Σύμβουλος Κ2

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172 ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 δίνει σημαντικά κίνητρα για
την επίλυση σοβαρότατων ασφαλιστικών προβλημάτων, τα οποία απασχολούν πλέον την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, εξαιτίας της αποδόμησης του κρατικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. ι : Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζόμενου στο πλαίσιο των
ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, ενώ με την παρ. ια εξαιρούνται τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από
τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητας, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 22 α του νόμου, επιτρέπεται η
έκπτωση όλων των δαπανών που πραγματοποιούνται προς το
συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.
Ειδικά για τις ασφαλίσεις σύνταξης ισχύουν και οι διατάξεις
των άρθρων 15 παρ. 4 και 64 παρ.ιε οι οποίες αναφέρουν:
Το ασφάλισμα -δηλαδή η σύνταξη ή το εφάπαξ - που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών
συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει
υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως
σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του
εργοδότη.
Όλα τα προβλεπόμενα στον νόμο δίνουν πολλές δυνατότητες
ασφάλισης με προνομιακούς όρους οι οποίες θα αναλυθούν
πιο κάτω.

> Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.

> Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ κατα-

βαλλόμενη παροχή μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ
και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες
(40.000) ευρώ.

Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά
πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον
δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται
σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου:
• Φορολογητέο εισόδημα έως 25000€ συντελεστής 22%
• Φορολογητέο εισόδημα από 25001€ έως 42000€ συντελεστής 32%
• Φορολογητέο εισόδημα από 42001€ και άνω 42%
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Ομαδικό συνταξιοδοτικό υπαλλήλων & στελεχών επιχείρησης
Δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός στον νόμο 400/70
για το πόσα άτομα σχηματίζουν ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τον περιορισμό τον βάζουν οι
ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες συνήθως θέτουν ένα
όριο συμμετοχής 10 ατόμων. Εντούτοις ομαδικό συμβόλαιο μπορεί να γίνει και με λιγότερα άτομα αρκεί το
ασφάλιστρο να θεωρείται ικανοποιητικό.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα ομαδικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων εκπίπτει ανεξαρτήτως ποσού. Το
κόστος μπορούν να το αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οι
εργαζόμενοι οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν σε
εθελοντική βάση.
Το κέρδος είναι πολύ μεγάλο, διπλό ή και τριπλό:

1. Αφού το ασφάλιστρο εκπίπτει εξ’ ολοκλήρου τότε το
φορολογικό όφελος που προκύπτει είναι από 22%
έως 42% αναλόγως της φορολογικής κλίμακας που
υπάγεται ο φορολογούμενος
2. Κατά την έναρξη της συνταξιοδότησης η σύνταξη
λαμβάνεται με συντελεστή φορολόγησης μόνο 15%
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (άρθρο 63 παρ.3). Οπότε υπάρχει νέο κέρδος με βάση
τους ισχύοντες συντελεστές
3. Τα μπόνους που λαμβάνουν στελέχη επιχειρήσεων
μπορούν να κατατεθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο εφόσον αυτό προβλέπει καταβολές έκτακτων
εισφορών με πολύ σημαντικό φορολογικό όφελος

Ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικών δαπανών, ζωής ή ανικανότητας
Ένα τέτοιο συμβόλαιο δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να
είναι ομαδικό. Καλύπτει τους υπαλλήλους και τα στελέχη από κινδύνους απώλειας ζωής, ανικανότητας ή
δαπανών υγείας με ανώτατο όριο 1500€ ανά εργαζό-

μενο κάθε έτος. Η επιχείρηση εκπίπτει εξ’ ολοκλήρου την δαπάνη, ενώ δίνεται στους εργαζόμενους ένα
επιπλέον κίνητρο αύξησης της επαγγελματικής τους
απόδοσης.

Εξασφάλιση βιωσιμότητας επιχείρησης & μεγάλα οφέλη για τους μετόχους
Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 22 α του
νόμου, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών που
πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης. Με αυτήν την ρύθμιση ανοίγει ο δρόμος για την
επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όπως γίνεται και σε όλες τις προηγμένες χώρες. Τέτοια προβλήματα είναι ενδεικτικά:
1. Μεταβίβαση συνεταιρικών μεριδίων μέσω διασταυρούμενης ασφάλειας
2. Μεταβίβαση επιχείρησης από γενιά σε γενιά

3. Ρευστοποίηση επιχειρηματικού χρέους
4. Ασφάλεια ζωής βασικών μετόχων μετατρεπόμενη
σε ισόβια σύνταξη
5. Ασφάλεια απώλειας εισοδήματος, επαγγελματικής
ανικανότητας, νοσηλείας για τα στελέχη κλειδιά κλπ
Ελπίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν δυσάρεστες ανατροπές στο μέλλον, οι ρυθμίσεις αυτές ευνοούν την επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση την ελληνική οικονομία διότι δίνουν σημαντικές λύσεις σε προβλήματα
που μέχρι σήμερα δεν είχαν καν καταγραφεί.
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ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!
Ελπίζοντας να προσφέρουμε μια διαφορετική διάσταση στην ενημέρωση αξιοποιώντας τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργήσαμε μια διαφορετική σελίδα στο facebook που σκοπό
έχει την άμεση ενημέρωσή σας, την καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης και την ανάδειξη
της ομορφιάς του κόσμου σε κάθε της έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα ικανοποιηθείτε από το
αποτέλεσμα και η περιήγηση αυτή θα σας προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση της καθημερινότητας και της ζωής.

Ακολουθήστε μας στο www.facebook.com/k2ins.gr.
							

Καλό μας ταξίδι!

H k2
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΣΕΕΔΔΕ
Από την Άνοιξη του 2012 η Κ2 έχει την τιμή να διευθύνει και να συντονίζει
σε Πανελλήνια βάση το ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης επαγγελματικών
ακινήτων της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων Ελλάδος (ΣΕΕΔΔΕ).
Στα πλαίσια της 17ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Συνομοσπονδίας, ο κ. Νίκος Κεχαγιάογλου μίλησε για την
εξαιρετικά μεγάλη σπουδαιότητα που έχει αυτή η συμφωνία για τους επαγγελματίες του τουρισμού, αφού καλύπτει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιοκτησίες τους από κάθε κίνδυνο που τις απειλεί ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τους
επιχειρηματίες από τυχόν λάθη και παραλείψεις στο πλαίσιο των εργασιών τους, προσφέροντάς τους πλήρη κάλυψη
αστικής ευθύνης.
Το γεγονός, ότι υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να
ξαναδημιουργήσει την περιουσία του εφόσον συμβεί κάποιο καταστροφικό γεγονός, αναδεικνύει την ασφάλιση ως
ακρογωνιαίο λίθο προστασίας και ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο των ιδιοκτητών το οποίο θα πρέπει να το προστατεύσουν οι ίδιοι και να φροντίσουν για την ανάπτυξή του.
Στην Συνέλευση παραβρέθηκαν και μίλησαν εκτός του προέδρου της ΣΕΕΔΔΕ κ. Κ. Μπρεντάνου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού κ. Α. Λιάσκος, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Α. Ανδρεάδης και ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Γ.
Τσακίρης.
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Απόσπασμα ημερολογίου

I MUST SURVIVE!
... Δέκα ώρες αργότερα , κατά τη διάρκεια του τελευταίου πρωινού της ζωής του , ο
Gerard McDonnell ξύπνησε με ρίγος κάτω από την σκελέα του. Είχε καταφέρει να
ξεκουραστεί σε ένα μικρό περβάζι από χιόνι που είχε χαράξει ο Marco γι ‘αυτόν . Το
πρώτο φως φώτισε τον ουρανό γύρω στις 5 το πρωί και γρήγορα κατάλαβε ότι ο Marco
και ο Wilco ήταν επίσης ζωντανοί. Όλοι ως εκ θαύματος κατάφεραν να επιζήσουν τη
νύχτα στο βουνό . Αλλά ακόμα και στο φως της ημέρας , η διαδρομή της επιστροφής
δεν ήταν ακόμη σαφής. Ο Gerard και ο Marco τραβερσάρισαν μπρος πίσω όλη την
πλαγιά , προσπαθούν να βρουν το δρόμο . Ο Wilco , του
οποίου το μπουκάλι νερό είχε εξαφανιστεί κάπου στο
δρόμο για την κορυφή , ήταν σοβαρά αφυδατωμένος
και αρχίζε να τυφλώνεται από το χιόνι.
Ξαφνικά ξέσπασε και άρχισε να ουρλιάζει
‘’Ακούστε, δεν πρόκειται να συζητήσουμε τίποτα.
Εγώ κατεβαίνω κάτω. Πρέπει να επιβιώσω. Δεν
έχει σημασία αν αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση ή
όχι. Εγώ πάω κάτω. Δεν με νοιάζει σε ποια πλευρά
του βουνού είμαι. Αν είναι η Κίνα, ας είναι η Κίνα!’’
Λέγοντας αυτά άφησε τους συντρόφους του και ξεκίνησε μόνος του.
Η τύχη δεν άργησε να του χαμογελάσει. Ξαφνικά
βρέθηκε μυστηριωδώς πάνω στην σωστή διαδρομή. Έψαξε πάλι για το σκοινί και σε λίγο κατάλαβε
γιατί αυτό είχε χαθεί. Κάτω από την πλαγιά βρίσκονταν άσχημα μπλεγμένοι με αυτό μια παρέα από
τρεις Κορεάτες με τον έναν από αυτούς να κρέμεται
ανάποδα και να είναι ημιαναίσθητος. Είχαν περάσει όλη την νύχτα έξω και ήταν σε
πολύ κακή κατάσταση. Ο ένας από τους Κορεάτες είπε στον Wilco ότι είχαν εκπέμψει σήμα για βοήθεια και περίμεναν μια ομάδα με Σέρπας κι άλλους Κορεάτες να
έρθουν να τους περισυλλέξουν. Αυτός τους έδωσε τα εφεδρικά γάντια που είχε και
συνέχισε να κατεβαίνει.

SYCO

...Κανένας όμως από τους Κορεάτες δεν κατάφερε να σωθεί. Στην συνέντευξη τύπου
μετά την τραγωδία, ένας Κορεάτης κατηγόρησε τον Wilco ότι άφησε τους τρεις ορειβάτες να κρέμονται από το βουνό. Αυτός απάντησε ‘’Ήταν θέμα επιβίωσης. Δεν υπήρχε
τίποτα περισσότερο που θα μπορούσα να κάνω για να τους βοηθήσω. Κι αυτοί μου
είπαν ότι περίμεναν τους διασώστες’’
							
Συνεχίζεται...
Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website
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Ο άνθρωπος
που δεν είναι πρόθυμος

να πάει στον ουρανό
από τον δρόμο του Γ ολγοθά ,

δεν μπορεί να πάει από

πουθενά .

Καλή Ανάσταση
Καλό Πάσχα
Χρόνια Πολλά
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