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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με δημοσιεύματα που λαμβάνουν χώρα από καιρού εις καιρό στον τύπο
αναφορικά με τα επιδόματα τέκνου και φοιτητικής χορηγίας, η ΠΟΠ θα ήθελε να
τοποθετηθεί ως εξής:
1. Τα εν λόγω επιδόματα εφαρμόστηκαν και στοχεύουν: α) για στήριξη και ενίσχυση
των οικογενειών με παιδιά, β) ως αντιστάθμισμα των εκπτώσεων στο φόρο
εισοδήματος (για παιδιά και φοιτητές) «που έχουν καταργηθεί το 2002 με τη
φορολογική μεταρρύθμιση» καθώς και στο φόρο για ΦΠΑ όπου πληρώνουν
περισσότερα από άλλους, γ) ως κίνητρα για αύξηση των γεννήσεων και άλλα
πολλά. Είναι λοιπόν δικαίωμα των οικογενειών με παιδιά να τα λαμβάνουν και
υποχρέωση της πολιτείας να τα παρέχει.
2. Η ΠΟΠ ουδέποτε είχε συμφωνήσει στην εισαγωγή περιουσιακών/εισοδηματικών
κριτηρίων αναφορικά με αυτά τα επιδόματα και στις αδικίες/στρεβλώσεις οι
οποίες παρατηρούνται σε καθημερινή βάση κατά την εφαρμογή τους. Η ΠΟΠ,
πολλές φορές έχει θέσει προτάσεις για βελτίωσή τους.
3. Σχετικά με την «επιτυχή» εισαγωγή εισοδηματικών / περιουσιακών κριτηρίων,
κάποιος μπορεί να ανατρέξει στον ετήσιο δείκτη γεννήσεων των τελευταίων
10ετών όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι η απουσία κινήτρων για γεννήσεις και η
επιβολή εμποδίων (εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια) έχει μειώσει δραματικά
τις νέες γεννήσεις.
4. Η ΠΟΠ ποτέ δεν θα πάψει να αγωνίζεται για βελτίωση των κινήτρων για νέες
γεννήσεις με προτάσεις και εισηγήσεις, πάγια δε θέση της ήταν και θα είναι ότι,
όσοι φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί εφόσον εξαιρούνται οποιονδήποτε
επιδομάτων, τότε είναι επιβεβλημένη η εισαγωγή εκπτώσεων στο φόρο
εισοδήματος τέκνου/φοιτητή όπως ίσχυε παλαιότερα. Οι εκπτώσεις στο φόρο
εισοδήματος, είναι το ελάχιστο που μπορεί το κράτος να εισαγάγει για σκοπούς
ίσης και δίκαιης αντιμετώπισης των πολιτών της που φέρουν στον κόσμο μια νέα
ζωή, αφού ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη και τη σύνθεση της οικογένειας.
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