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Καθιερώνεται ελάχιστο όριο υπαγωγής επιχειρήσεων στον ΦΠΑ
Υιοθετώντας τις συστάσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την καθιέρωση ελάχιστου
ορίου υπαγωγής σε καθεστώς ΦΠΑ το υπουργείο Οικονοµικών συµπεριέλαβε στον νέο
Κώδικα Φορολογικών ∆ιαδικασιών διατάξεις που απαλλάσσουν τις µικρές επιχειρήσεις από
τον ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το προσχέδιο του Κώδικα Φορολογικών ∆ιαδικασιών θα προβλέπει
πως πρόσωπο που ασκεί επιτήδευµα και του οποίου οι φορολογητέες συναλλαγές κατά το
προηγούµενο δωδεκάµηνο -πλήρων ηµερολογιακών µηνών- υπερέβησαν τις 10.000 ευρώ
απαιτείται να υποβάλλει αίτηση ενάρξεως επιτηδεύµατος στην φορολογική διοίκηση, για
σκοπούς ΦΠΑ, όχι αργότερα από δέκα ηµέρες ύστερα από το τέλος της εν λόγω περιόδου.
Εφόσον το σύνολο των φορολογητέων συναλλαγών του φορολογούµενου κατά το παρελθόν
δωδεκάµηνο πλήρων ηµερολογιακών µηνών δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ θα µπορεί να
διαγράφεται από το σχετικό µητρώο.
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Σταϊκούρας: Έχουµε αποπληρώσει 2,9 δισ. στους ιδιώτες
Την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς
τους ιδιώτες συνεχίζει η ελληνική κυβένρηση, σύµφωνα µε ανακοίνωση του αναπληρωτή
υπουργού Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρα.
Συγκεκριµένα, τον Απρίλιο του 2013, οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν στο
ύψος των 7,3 δισ. ευρώ από 8,2 δισ. ευρώ που ήταν το ∆εκέµβριο του 2012. ∆ηλαδή,
µειώθηκαν κατά 880 εκατ. ευρώ ή κατά 11%.
Επίσης τον Απρίλιο, οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων διαµορφώθηκαν στο ύψος των 278 εκατ.
ευρώ, από 724 εκατ. ευρώ τον ∆εκέµβριο του 2012. ∆ηλαδή, µειώθηκαν κατά 446 εκατ. ευρώ
ή κατά 62%.
Συνεπώς τον Απρίλιο, οι συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές διαµορφώθηκαν στο ύψος των 7,5
δισ. ευρώ, από λίγο λιγότερο από 9 δισ. ευρώ τον ∆εκέµβριο του 2012.
Μαχαίρι στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στον ΟΑΕΕ
Ανακλήθηκε, µε εντολή του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, εγκύκλιος του Οργανισµού
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) για τη διαδοχική ασφάλιση. Η εγκύκλιος
εκδόθηκε την περασµένη εβδοµάδα και προκάλεσε σύγχυση στους ασφαλισµένους του
Οργανισµού, που είχαν ασφαλιστεί και σε άλλο ταµείο, κυρίως το ΙΚΑ.
Συγκεκριµένα, η εγκύκλιος προέβλεπε ότι σε όσες περιπτώσεις ο ασφαλισµένος έχει
συµπληρώσει το 60 έτος το 2012 και δεν µπορούσε να πάρει σύνταξη από τον ΟΑΕΕ,
µπορούσε να προσφύγει στον προηγούµενο φορέα. Η ανάκληση της εγκυκλίου βάζει φρένο
στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και σύµφωνα µε τους ειδικούς, αφήνει πάραθυρο µόνο για
όσους
έχουν
θεµελιώσει
δικαίωµα
µέχρι
το
τέλος
του
2012.
Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά, το όριο αυξάνεται στα 62 για όλους τους
ασφαλισµένους και όλα τα ταµεία. Στο έγγραφο του υπουργείου Εργασίας που ανακαλεί την
εγκύκλιο της διοίκησης του ΟΑΕΕ και παρουσιάζει το capital.gr, αναφέρεται ότι σχετικά µε τα
όρια ηλικίας του Ο.Α.Ε.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4093/2012 κατά την εφαρµογή των
διατάξεων
της
διαδοχικής
ασφάλισης,
σας
γνωρίζουµε
τα
εξής:
Με το Φ1500/12113/172/08-05-2013 έγγραφό µας ορίζεται σαφώς ότι, τα όρια ηλικίας του
Οργανισµού σας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, της υποπαραγράφου ΙΑ.4
ν.4093/2012, από 01-01-2013 και εντεύθεν για τη διαβίβαση αιτήµατος συνταξιοδότησης σε
προηγούµενο Φορέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης (ν.δ.4202/61 όπως
ισχύει) είναι το 62ο και 67ο έτος. Σας υπενθυµίζουµε µε το ανωτέρω έγγραφο µας, σας είχαµε
επισηµάνει ότι αφού λάβετε υπόψη τις ρητές διατάξεις του αρθ.5 ν.3863/2010 και της
υποπαραγράφου ΙΑ4 του ν.4093/2012 να εφαρµόσετε την κείµενη νοµοθεσία. Κατόπιν τούτων,
επειδή η σχετική εγκύκλιός σας δεν βρίσκει νόµιµο έρεισµα στο υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο,
παρακαλούµε να ανακαλέσετε άµεσα την ως άνω Εγκύκλιο για τη τήρηση της νοµιµότητας.
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Μέχρι το 2016 η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης
Για άλλα δύο χρόνια πέραν του αρχικού σχεδιασµού, και συγκεκριµένα έως το 2016,
αναµένεται να εφαρµόζεται η εισφορά αλληλεγγύης, που κυµαίνεται από 1% έως 4% στο
σύνολο των εισοδηµάτων, σύµφωνα µε Το Βήµα της Κυριακής.
Σήµερα ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Στουρνάρας θα παρουσιάσει την πρότασή του για τον
ενιαίο φόρο ακινήτων και την εποµένη συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι της τρικοµµατικής
επιτροπής. Η πρόταση του κ. Στουρνάρα αναµένεται να περιλαµβάνει εναλλακτικά σενάρια για
τη φορολόγηση όχι µόνο των αγροτεµαχίων, αλλά και του συνόλου της ακίνητης περιουσίας.
Το στοίχηµα είναι ετήσια έσοδα ύψους 3,1 δισ. ευρώ, ενώ µε τα σενάρια που υπάρχουν µέχρι
σήµερα, φαίνεται ότι αποκλείεται η φορολόγηση των κατ' επάγγελµα αγροτών. Αυτό το
σενάριο οδηγεί σε δηµοσιονοµικό «κενό» της τάξεως των 200-300 εκατ. ευρώ, το οποίο
εκτιµάται ότι µπορεί να να καλυφθεί από τη φορολόγηση αυθαιρέτων που δεν έχουν δηλωθεί,
την υψηλότερη φορολόγηση των ακινήτων των επιχειρήσεων, καθώς και την υψηλότερη
φορολογία σε αδήλωτα αγροτεµάχια και όσα βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.
Θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση το Μάιο µε 55.000 νέες θέσεις εργασίας
Αύξηση της µισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα διαπιστώθηκε και το Μάιο, καθώς
προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων κατά 55.729 νέες θέσεις εργασίας,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας από το σύστηµα «Εργάνη».
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις ροές µισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης
ανήλθαν σε 124.295 ενώ οι αποχωρήσεις σε 68.562, εκ των οποίων οι 22.498 προήλθαν από
οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 46.064 από απολύσεις ή λήξεις συµβάσεων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το θετικό ισοζύγιο του Μαΐου 2013 είναι αυξηµένο κατά 33,27% σε
σχέση µε το ισοζύγιο του Μαΐου 2012 (13.913 περισσότερες νέες θέσεις εργασίας) και η
επίδοση αυτή βασίζεται, κατά βάση, στο µεγάλο αριθµό νέων αναγγελιών πρόσληψης (124.295
προσλήψεις), ο οποίος είναι υψηλότερος του αντιστοίχου του περσινού Μαΐου κατά 15.393
προσλήψεις.
Ξεκινά την Τρίτη νέος γύρος αξιολόγησης της οικονοµίας από την τρόικα
Ξεκινά αύριο, Τρίτη, ο νέος γύρος αξιολόγησης της ελληνικής οικονοµίας από την τρόικα
προκειµένου να εγκριθεί από τους δανειστές η εκταµίευση των 3,3 δισ. ευρώ του Ιουνίου.
Στα βασικά προαπαιτούµενα για τη λήψη της δόσης περιλαµβάνονται ο διορισµός εθνικού
συντονιστή για την καταπολέµηση της διαφθοράς, η απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς
ενέργειας στα πλαίσια των συστάσεων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, η αναθεώρηση του
Ν. 3869/2010 (νόµος Κατσέλη) για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά και η θέσπιση προγράµµατος
διευκόλυνσης της αποπληρωµής των µη εξυπηρετούµενων δανείων των νοικοκυριών. Οι
περισσότερες από αυτές τις δράσεις έχουν δροµολογηθεί και ως εκ τούτου δεν αναµένεται να
υπάρξει πρόβληµα µε τη δόση.
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Επιτυχής η αύξηση για την Alpha Bank
Ο στόχος της άντλησης των 457 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά µιάµιση φορά, ενώ για την
ιδιωτική τοποθέτηση -ποσό 93 εκατ. ευρώ- υπήρξε υπερκάλυψη 5 φορές.
Συγκεκριµένα, η Alpha Bank πέτυχε τον στόχο να αντλήσει από ιδιώτες επενδυτές ποσό ύψους
550 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 12% των κεφαλαιακών της αναγκών (4,57 δισ. ευρώ) και
ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να εκδώσει µετατρέψιµα οµόλογα (CoCos).
Σηµειώνεται ότι, όπως είχε ανακοινώσει η τράπεζα, η άντληση των 457 εκατ. ευρώ, δηλαδή το
10% της αύξησης, ήταν πλήρως εγγυηµένη από τους διεθνείς οίκους J.P. Morgan, Citigroup,
HSBC και Credit Agricole.
Περιοδεία στο Μάγκρεµπ ξεκινά ο Ερντογάν, «αγνοώντας» τους διαδηλωτές
Αµετακίνητος από τη στάση του απέναντι στους διαδηλωτές που έχουν κατακλύσει µεγάλες
πόλεις της Τουρκίας και συγκρούονται σώµα µε σώµα µε άνδρες των δυνάµεων ασφαλείας,
δείχνει ο Ταγίπ Ερντογάν.
Μετά τη δήλωση περί «πλιατσικολόγων», τη ∆ευτέρα φάνηκε πως στόχος του είναι να
υποβαθµίσει τις συγκεντρώσεις, αφού αποφάσισε να αναχωρήσει από τη χώρα για την
προγραµµατισµένη περιοδεία του στην περιοχή του Μάγκρεµπ (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία).
Στο µεταξύ, στην παρέµβασή του, ο Λευκός Οίκος κάλεσε σε «αυτοσυγκράτηση» την τουρκική
αστυνοµία ενώ η ΕΕ επέκρινε την «δυσανάλογη χρήση βίας από µέλη της τουρκικής
αστυνοµίας». Αρκετά υψηλότερους τόνους χρησιµοποίησε η ∆ιεθνή Αµνηστία, που µιλά για
«επαίσχυντη βία» από την τουρκική αστυνοµία.
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