ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Κατάργηση της ψηφισµένης (ν.
4472/2017) µείωσης του Αφορολόγητου, αποκατάσταση
συλλογικών συµβάσεων και προσδιορισµός κατώτατου
µισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Το ηµίµετρο της αύξησης του κατώτατου µισθού εξανεµίζεται από την αυξηµένη φορολογία, ιδιαίτερα µετά
την 1η Ιανουαρίου 2020, οπότε όλοι οι µισθωτοί και συνταξιούχοι θα χάσουν την έκπτωση φόρου 650 ευρώ το
χρόνο, ήτοι 54 ευρώ το µήνα, λόγω της κυβερνητικής απόφασης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για µείωση του αφορολόγητου ορίου που ψηφίστηκε µε τον ν. 4472/2017. Επιπλέον η συνεχιζόµενη υπερφορολόγηση εµποδίζει την επαγγελµατική επιχειρηµατική δραστηριότητα για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το Κίνηµα Αλλαγής έχει ήδη καταθέσει από την 13η
Νοεµβρίου 2018 πρόταση νόµου, που εκτός των άλλων,
προβλέπει την αποκλιµάκωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών βαρών.
Με την πρόταση νόµου αυτή προτείνουµε ορισµένα επείγοντα µέτρα για την οικονοµική ανάκαµψη, την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και για
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
• Για να αποτραπεί οριστικά η δυσµενέστατη εξέλιξη
της περαιτέρω µείωσης του αφορολόγητου εις βάρος
των πλέον αδύναµων εισοδηµατικά εργαζοµένων και συνταξιούχων.
• Για να επανέλθει η αρµοδιότητα καθορισµού του κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου στους κοινωνικούς εταίρους µέσω των συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
• Για τον συνυπολογισµό της προϋπηρεσίας στις τριετίες και µετά το 2012 µε την κατάργηση της διάταξης
του άρθρου πρώτου, υποπαραγράφου ΙΑ 11, περίπτωση
3 στ΄ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
• Για να ενισχυθούν οι νέοι που θέλουν να ξεκινήσουν
τη δική τους επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα µε πενταετές πρόγραµµα στήριξης, µε τριετή
πλήρη απαλλαγή από φόρους και εισφορές και απαλλαγή του 50% των αναλογούντων ποσών για τα επόµενα
δύο έτη.
• Για την ενίσχυση της εργασίας και τη δηµιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης, επιπλέον µείωση φόρων
για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες που θα προσλάβουν επιπλέον εργαζοµένους.
Ειδικότερα προτείνουµε κατ’ άρθρον:
Άρθρο 1
Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 10 του
ν. 4472/2017 για να µη µειωθεί περαιτέρω η έκπτωση φόρου (αφορολόγητο) για τα εισοδήµατα µισθωτών και συνταξιούχων.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4472/2017
(Α΄ 74) µε στόχο τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία
και συντάξεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής, να
µειώνεται ο φόρος κατά 650 ευρώ, ήτοι: κατά 1.900 έναντι 1.250 ευρώ για τον φορολογούµενο χωρίς εξαρτώµε-

να τέκνα, κατά 1.950 έναντι 1.300 ευρώ για τον φορολογούµενο µε ένα εξαρτώµενο τέκνο, κατά 2.000 έναντι
1.350 ευρώ για δύο (2) εξαρτώµενα τέκνα και κατά 2.100
χίλια τετρακόσια πενήντα έναντι 1.450 ευρώ για τρία (3)
εξαρτώµενα τέκνα και άνω.
Άρθρο 2
Αποκατάσταση συλλογικών συµβάσεων µε επαναφορά
του θεσµού της επέκτασης, της αρχής της
ευνοϊκότερης ρύθµισης, του προσδιορισµού του
κατώτατου µισθού από τους κοινωνικούς εταίρους
και του συνυπολογισµού της προϋπηρεσίας
µετά το 2012 στις τριετίες
Η διαδικασία διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού και
ηµεροµισθίου για τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου
της χώρας, προβλέπεται από το άρθρο 103 του ν. 4172/
2013 µε απόφαση που ορίζει ότι οι τελικές αποφάσεις
λαµβάνονται από τον Υπουργό Εργασίας µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργικού Συµβουλίου.
Όµως η νοµοθετική αυτή ρύθµιση του 2013 αφορούσε
ουσιαστικά χρονικό διάστηµα που ήδη έχει παρέλθει (2
χρόνια) χωρίς η κυβέρνηση, όπως όφειλε, να εφαρµόσει
την διαδικασία αναπροσαρµογής του κατώτατου µισθού
και ηµεροµισθίου.
Προτείνουµε τις παρακάτω διατάξεις προκειµένου:
1. Ο µηχανισµός προσδιορισµού του κατώτατου µισθού και ηµεροµισθίου µε κυβερνητική απόφαση να εφαρµοστεί άπαξ, όπως εφαρµόστηκε προσφάτως.
2. Μετά την πρώτη αυτή εφαρµογή, της διαδικασίας
καθορισµού του βασικού µισθού και ηµεροµισθίου, µε βάση το άρθρο 103 του ν. 4172/2013, η αρµοδιότητα επανέρχεται στους Κοινωνικούς Εταίρους που µέσω των
διαπραγµατεύσεων υπογράφουν Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 8 του
ν. 1876/1990.
3. Να προβλέπονται προσαυξήσεις προϋπηρεσίας
στον τελικό προσδιορισµό του µισθού και ηµεροµισθίου,
µε βάση τις τριετίες, µε την κατάργηση της υποπαραγράφου 11 της παραγράφου ια, άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012 (Α΄ 222).
4. Να καταργηθεί η διάταξη του 4093/2012 που προβλέπει ότι το πεδίο εφαρµογής της ΕΓΣΣΕ περιορίζεται
σε µη µισθολογικούς όρους.
5. Να αποκατασταθεί ο θεσµός της µετενέργειας ώστε
να συνεχίζουν να ισχύουν για έξι (6) µήνες οι κανονιστικοί όροι συλλογικών συµβάσεων που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και να εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους
που προσλαµβάνονται το διάστηµα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαµήνου οι κανονιστικοί όροι των συλλογικών
συµβάσεων θα ισχύουν µέχρι να λυθεί ή να τροποποιηθεί
η ατοµική σχέση εργασίας.
Άρθρο 3
Πενταετές πρόγραµµα στήριξης των νέων
επιχειρηµατιών και επαγγελµατιών. Τριετής πλήρη
απαλλαγή από φορολογία εισοδήµατος και από τις
εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά
50% για τα επόµενα δύο έτη
Βασικό συστατικό στοιχείο ενός µίγµατος πολιτικής,
για τη µείωση της υψηλής ανεργίας νέων και της ανάσχεσης της διαρροής επιστηµονικού δυναµικού στο εξωτερικό, είναι η ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών των νέων. Με τις προτεινόµενες διατάξεις

2
µπορεί να ενισχυθεί η πρωτοβουλία για νέα επιχειρηµατικότητα αφού θεσπίζονται πλήρη απαλλαγή φορολογίας αλλά και µηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για τον
κλάδο κύριας σύνταξης για τα τρία (3) πρώτα έτη και κατά 50% για τα επόµενα δύο (2) έτη που δηλαδή κατά το
αρχικό και κρίσιµο διάστηµα σταθεροποίησης µιας νέας
επιχείρησης ή της δραστηριότητας ενός νέου επαγγελµατία.
Άρθρο 4
Δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα
µε κίνητρο την επιπλέον µείωση της φορολογίας
µε απλό τρόπο
Μια σηµαίνουσας βαρύτητας παρέµβαση στη µισθολογική δαπάνη για κάθε επί πλέον πλήρους θέση εργασίας
στις επιχειρήσεις, υπολογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει
της φορολογίας, µε συντελεστή αυξηµένο κατά 50%.
Δηλαδή για κάθε εκατό (100) ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόµενους
πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσεται από την φορολογία για εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Οι προτείνοντες Βουλευτές
Γεννηµατά Φώφη
Αρβανιτίδης Γιώργος
Βενιζέλος Ευάγγελος
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Ιλχάν Αχµέτ
Καρράς Γεώργιος Δηµήτριος
Κεγκέρογλου Βασίλης
Κεφαλίδου Χαρά
Κουτσούκος Γιάννης
Κρεµαστινός Δηµήτρης
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Κωνσταντόπουλος Δηµήτρης
Λοβέρδος Ανδρέας
Μανιάτης Ιωάννης
Μπαργιώτας Κωνσταντίνος
Παπαθεοδώρου Θεόδωρος
Σκανδαλίδης Κώστας
Τζελέπης Μιχάλης
Χριστοφιλοπούλου Εύη

Άρθρο 2
Αποκατάσταση συλλογικών συµβάσεων µε επαναφορά
του θεσµού της επέκτασης, της αρχής της
ευνοϊκότερης ρύθµισης, του προσδιορισµού του
κατώτατου µισθού από τους κοινωνικούς εταίρους
και του συνυπολογισµού της προϋπηρεσίας
µετά το 2012 στις τριετίες
1. Στο τέλος του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄
167), προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9.α. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται άπαξ και µε την ολοκλήρωση της µίας και µοναδικής εφαρµογής του καταργείται.
β. Με την εκκίνηση της διαδικασίας της µίας και µοναδικής εφαρµογής του παρόντος άρθρου η διάταξη της
παραγράφου 2 υποπαράγραφος ια6 του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) καταργείται.
γ. Με την ολοκλήρωση της µίας και µοναδικής εφαρµογής του παρόντος άρθρου η διάταξη της υποπαραγράφου 11 της παραγράφου ια του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργείται.
δ. Με την ολοκλήρωση της µίας και µοναδικής εφαρµογής του παρόντος άρθρου η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 (Α΄27) έχει ως εξής:
«Άρθρο 8
Δέσµευση

Κατάργηση της ψηφισµένης (ν. 4472/2017) µείωσης
του Αφορολόγητου, αποκατάσταση συλλογικών συµβάσεων και προσδιορισµός κατώτατου µισθού από τους
κοινωνικούς εταίρους, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

1. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόµενους όλης της Χώρας. Στους εργαζόµενους αυτούς περιλαµβάνονται και οι εργαζόµενοι
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δηµόσιο, τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης.»»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«2. Με απόφασή του, που εκδίδεται µετά από γνώµη
του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόµενους του κλάδου ή επαγγέλµατος συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία δεσµεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζοµένων του κλάδου ή επαγγέλµατος.
Ειδικότερα η επέκταση οµοιοεπαγγελµατικής συλλογικής σύµβασης εργασίας δεσµεύει όλους τους εργαζόµενους του επαγγέλµατος, ανεξάρτητα από το είδος της
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10.»
3. Το άρθρο πέµπτο «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις» του Μέρους Α΄ του ν. 4475/2017 (Α΄ 83) και
οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011,
καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 1
Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 10 του
ν. 4472/2017 για να µην µειωθεί περαιτέρω η έκπτωση
φόρου (αφορολόγητο) για τα εισοδήµατα µισθωτών και
συνταξιούχων

Άρθρο 3
Πενταετές πρόγραµµα στήριξης των νέων
επιχειρηµατιών και επαγγελµατιών. Τριετής πλήρης
απαλλαγής από φορολογία εισοδήµατος και από τις
εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά 50%
για τα επόµενα δύο έτη

Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)
καταργούνται.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α΄
167), προστίθεται εδάφιο:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
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«Από 1.1.2019 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος τα κέρδη από την άσκηση ατοµικής εµπορικής επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγέλµατος, µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης
εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και
για τα δύο (2) επόµενα ηµερολογιακά έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συµπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας του. Για
τα επόµενα δύο (2) έτη η ως άνω απαλλαγή ορίζεται σε
50% του αναλογούντος φόρου.»
2. Στο άρθρο 58 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από 1.1.2019 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α΄
και β΄ του άρθρου 45, µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, των οποίων οι µοναδικοί µέτοχοι υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο (2) επόµενα ηµερολογιακά έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συµπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας
του. Για τα επόµενα δύο (2) έτη η ως άνω απαλλαγή ορίζεται σε 50% του αναλογούντος φόρου.»
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όσοι ασκούνε ατοµική εµπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελµα, καθώς και οι µοναδικοί µέτοχοι των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 45 του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος [ν. 4172/2013 (Α΄ 167)] για τα τρία (3)
πρώτα έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, καταβάλλουν µόνο τις εισφορές του κλάδου υγείας και απαλλάσσονται πλήρως των εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ για τα επόµενα δύο (2) έτη απαλλάσσονται του 50% του συνόλου των εισφορών για τον κλάδο
κύριας σύνταξης.»
Άρθρο 4
Δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό
τοµέα µε κίνητρο την επιπλέον µείωση της φορολογίας
µε απλό τρόπο
Ο τίτλος του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται σε «Δαπάνες Ανάπτυξης» και προστίθεται
νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η µισθολογική δαπάνη που αντιστοιχεί στις αµοιβές κάθε νέου επιπλέον εργαζόµενου πλήρους απασχόλησης στην επιχείρηση, σε σχέση µε τον αριθµό των εργαζοµένων του προηγούµενου φορολογικού έτους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά
το χρόνο της πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένη κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Η προσαύξηση της έκπτωσης εξακολουθεί να ισχύει
για τρία (3) έτη από το τέλος του έτους πρόσληψης του
κάθε εργαζόµενου.

Αν προκύψουν ζηµιές µετά την αφαίρεση του ως άνω
ποσοστού, αυτές µεταφέρονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του παρόντος. Κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγουµένων εδαφίων ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22Α του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την προηγούµενη παράγραφο, ισχύουν από
το φορολογικό έτος που άρχισε την 1.1.2019.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2019
Οι προτείνοντες Βουλευτές
Γεννηµατά Φώφη
Αρβανιτίδης Γιώργος
Βενιζέλος Ευάγγελος
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Ιλχάν Αχµέτ
Καρράς Γεώργιος Δηµήτριος
Κεγκέρογλου Βασίλης
Κεφαλίδου Χαρά
Κουτσούκος Γιάννης
Κρεµαστινός Δηµήτρης
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Κωνσταντόπουλος Δηµήτρης
Λοβέρδος Ανδρέας
Μανιάτης Ιωάννης
Μπαργιώτας Κωνσταντίνος
Παπαθεοδώρου Θεόδωρος
Σκανδαλίδης Κώστας
Τζελέπης Μιχάλης
Χριστοφιλοπούλου Εύη

