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Επιτόπιο πρόστιμο 1.000 ευρώ για την μη έκδοση αποδείξεων λιανικής
Στην επιτόπια βεβαίωση φορολογικής παράβασης και επιβολής προστίμου ύψους 1.000
ευρώ θα προχωρούν σύντομα οι εφοριακοί, αλλά και οι αστυνομικοί υπάλληλοι, σε
περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 33
του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση όποιος δεν
εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών τιμωρείται, πέραν των
λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Αν η αξία της
συναλλαγής, για την οποία δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβώς η απόδειξη υπερβαίνει
το ποσό των 1.000 ευρώ τότε επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο της αξίας της
απόδειξης.
Δηλαδή αν κάποιος επαγγελματίας δεν εκδώσει απόδειξη για συναλλαγή ύψους 20 ευρώ
θα του βεβαιώνεται πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ εάν δεν κόψει απόδειξη για συναλλαγή
1.001 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2.002 ευρώ. Το πρόστιμο θα
καταβάλλεται, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την επιβολή του, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.
Σε περίπτωση μη καταβολής, το πρόστιμο θα βεβαιώνεται ταμειακός από την αρμόδια
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ΔΟΥ φορολογίας του παραβάτη και θα εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων .
Σημαντικές καθυστερήσεις στον έλεγχο φορολογουμένων μεγάλου πλούτου
Σημαντικές καθυστερήσεις στον έλεγχο φορολογουμένων που την περίοδο 2009-2011
έστειλαν στο εξωτερικό μεγάλα χρηματικά εμβάσματα που δεν δικαιολογούνται από τα
εισοδήματά τους καταγράφονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου
Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ.
Θεοχάρη έχουν περάσει στην αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων
Μεγάλου Πλούτου οι υποθέσεις φορολογουμένων που κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011
έστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα 50.000 ευρώ.
Αν και από δειγματοληπτικές έρευνες που διενήργησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες με τα νέα
«ειδικά φίλτρα» ανάλυσης κίνδυνου, εντόπισαν περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής
και τη διάπραξη φορολογικών αδικημάτων, ωστόσο ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών
από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π καθυστερεί σημαντικά. Ενδεικτικά αν και το Κέντρο Ελέγχου
Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει συνολικά 280
έλεγχους μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 910 έλεγχους μέχρι το τέλος του 2013, ωστόσο
μέχρι και σήμερα οι συνολικοί έλεγχοι δεν ξεπερνούν τους 300.
Μητρώο ενεργών επιχειρήσεων δημιουργεί η γγ Δημοσίων Εσόδων
Πρωτοβουλία εκκαθάρισης των μητρώων των ΔΟΥ, των επιμελητηρίων και των
Πρωτοδικείων από επιχειρήσεις που αν και παραμένουν επί σειρά ετών ανενεργές,
εμφανίζονται να ασκούν δραστηριότητα, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων. Με αφορμή τις επικρίσεις που ασκήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών για την
αποστολή χιλιάδων ειδοποιητηρίων τέλους επιτηδεύματος σε επιχειρήσεις που έχουν
αναστείλει τη λειτουργία τους ακόμη και από τη δεκαετία του '70 ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης ζήτησε να διερευνηθούν οι υποθέσεις για να διαπιστωθεί
που οφείλεται το πρόβλημα.
Από τα απολογιστικά - συγκεντρωτικά στοιχεία προέκυψε ότι στο 90% των
περιπτώσεων οι φορολογούμενοι που έλαβαν τα ειδοποιητήρια δεν είχαν αναγγείλει
στην εφορία τη λύση της επιχείρησης τους. Επίσης, δεν είχαν προχωρήσει σε οριστική
διαγραφής από το μητρώο του οικείου επιμελητηρίου και δεν είχαν λάβει τη σχετική
βεβαίωση από το Πρωτοδικείο. Προκειμένου να καταγράψει το μέγεθος του
προβλήματος και να ανανεώσει τη βάση δεδομένων των εφοριών ο κ. Θεοχάρης
προτίθεται να ζητήσει από τα επιμελητήρια και τα Πρωτοδικεία της χώρας τα στοιχεία
μητρώου ενεργών επιχειρήσεων σε ψηφιακή μορφή, ώστε να τα διασταυρώσει με τα
αντίστοιχα των εφοριών.
Οφειλές 4,9 δισ. ευρώ έχει αποπληρώσει το Δημόσιο προς τρίτους
Ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους 4,9 δις. ευρώ έχει αποπληρώσει το Δημόσιο
προς τρίτους. Στοιχεία που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας καταδεικνύουν ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει χορηγήσει από το
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Δεκέμβριο 2012 μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013 συνολικά 5,8 δισ. ευρώ για την
αποπληρωμή
χρεών
των
φορέων
του
Δημοσίου.
Από τα χρήματα αυτά στην πραγματική οικονομία έχουν «πέσει» 4,9 δισ. ευρώ, ήτοι το
61% των 8 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για την εξόφληση χρεών των φορέων.
Εν αναμονή απολογίας Παππάς και μεταφοράς Μιχαλολιάκου στον Κορυδαλλό
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος
Μιχαλολιάκος, καθώς και ο «πυρηνάρχης» της Νίκαιας Γ.Πατέλης. Το απόγευμα θα
μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού, μαζί με τον Γ.Λαγό και την ανθυπαστυνόμο που
επίσης κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στη 1 το μεσημέρι θα εμφανιστεί ενώπιον του
ανακριτή
για
να
απολογηθεί
ο
υπαρχηγός
της
ΧΑ
Χρ.Παππάς.
Ο Νίκος Μιχαλολιάκος κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και
εισαγγελέα. Η απολογία του άρχισε στις 19:30 και ολοκληρώθηκε περίπου στις 02:00 τα
ξημερώματα της Πέμπτης. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι εις βάρος του Ν.Μιχαλολιάκου
υπάρχουν στοιχεία (τηλεφωνικές κλήσεις) σε σχέση με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
τα οποία ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν επαρκή για την προφυλάκισή του.
Ακολούθησε η απολογία του «πυρηνάρχη» της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια Γιώργου
Πατέλη, η οποία ολοκληρώθηκε στις 04:00. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε η απόφαση της
διάσκεψης ανακριτή και εισαγγελέα για τους δύο κατηγορούμενους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ενημερώθηκε για την
απόφαση της προφυλάκισης του Ν. Μιχαλολιάκου ενώ βρισκόταν σε γεύμα με
δημοσιογράφους σε εστιατόριο της Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός δέχθηκε το
τηλεφώνημα, με μεγάλη ανακούφιση και χαμόγελα, όπως έγραψε στο twitter ο
δημοσιογράφος Αποστόλης Ζουπανιώτης.
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον αντιδρόεδρο των
ΗΠΑ είχε τονίσει ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της.
Αιχμές Δένδια για τον χειρισμό της υπόθεσης της ΧΑ από την Δικαιοσύνη
Αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής άφησε ο υπουργός Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι η Ελληνική
Αστυνομία «έπραξε ό,τι της ζητήθηκε από τη Δικαιοσύνη» και τόνισε ότι εάν είχαν
ζητηθεί περισσότερα ή συμπληρωματικά στοιχεία, τότε «οι διωκτικές αρχές θα ζητούσαν
περισσότερο χρόνο και θα έφερναν σε πέρας την εντολή που τους ανατέθηκε».
Σε συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία, ο υπουργός είπε ότι η έρευνα συνεχίζεται και θα
επεκταθεί. «Θα φτάσουμε ως το τέλος» πρόσθεσε. Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις των
υποδίκων βουλευτών που αφέθηκαν ελεύθεροι, ο κ. Δένδιας τις χαρακτήρισε
«αποκρουστικές, αντιαισθητικές και ενδικτικές της νεοναζιστικής νοοτροπίας τους».
«Αλλά ας μη γελιόμαστε» είπε. «Δεν θα μπορούσε να περιμένει κανείς κάτι καλύτερο. Ναζί
είναι, ναζιστικά φέρονται».
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ΙΝΕ- ΓΣΕΕ: Στο 34% η ανεργία µέχρι το 2016
Στο 34% εκτιμά ότι θα ανέλθει το ποσοστό της ανεργίας έως το 2016, το Ινστιτούτο
Εργασίας της ΓΣΕΕ, με έρευνα που εκπόνησε. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται, ότι από τον
Οκτώβριο του 2008 έως σήμερα έχουν χαθεί περίπου 1.000.000 θέσεις απασχόλησης,
ενώ το 27,4% που καταγράφηκε ως ποσοστό ανεργίας τον περασμένο Μάρτιο από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), είναι το υψηλότερο που έχει υπάρξει τα τελευταία
30χρόνια
σε
χώρα
του
δυτικού
κόσμου.
Το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι «η συνέχιση της ασκούμενης πολιτικής από την
ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα θα εξακολουθήσει να έχει οδυνηρές συνέπειες στο
ΑΕΠ και στην απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Αντίθετα εκτιμά ότι, η εφαρμογή ενός
αναπτυξιακού σχεδίου, που το συγκρίνει με το "σχέδιο Μάρσαλ" που θα
χρηματοδοτούνταν από οργανισμούς της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
θα μπορούσε να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης».
Απαισιόδοξοι για το μέλλον οι καταναλωτές στις ανεπτυγμένες χώρες
Οι καταναλωτές στις ανεπτυγμένες χώρες παραμένουν στην πλειονότητά τους (59%)
ανήσυχοι για το μέλλον και δεν βλέπουν την κατάσταση να βελτιώνεται μέσα στα
επόμενα χρόνια, σύμφωνα με μια μελέτη της εταιρείας συμβούλων Boston Consulting
Group
(BCG)
η
οποία
δόθηκε
σήμερα
Πέμπτη
στη
δημοσιότητα.
Το 46% προβλέπει να μειώσει ακόμη περισσότερο τις δαπάνες του, σύμφωνα με τη
μελέτη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23.000 προσώπων σε 9 χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς,
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιαπωνία, Αυστραλία και Βρετανία). Ανάλογα με τη
χώρα, μόλις 5% ως 25% των ερωτηθέντων καταναλωτών πιστεύουν πως οι μελλοντικές
γενιές θα έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής από τη δική τους.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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