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ΒΕΘ: Περισσότερα νέα «θύµατα» από τις προωθούµενες ρυθµίσεις για το ΦΠΑ
«Δεν περνά ούτε μία ημέρα που οι φωστήρες του υπουργείου Οικονομικών να μην
ανακαλύψουν ένα νέο φορομπηχτικό μέτρο» σχολιάζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφερόμενος στη
σχεδιαζόμενη αλλαγή του πλαισίου είσπραξης του ΦΠΑ.
«Οι εμπνευστές όλων αυτών των αλλαγών βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου. Το βέβαιο
είναι ότι τέτοιου τύπου ρυθμίσεις θα προσθέσουν μόνο νέους κρίκους στη μακριά
αλυσίδα των λουκέτων, θα διογκώσουν την ανεργία και αντί να αυξήσουν τα έσοδα του
δημοσίου θα τα μειώσουν» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι οι
προωθούμενες αλλαγές οδηγούν σε στραγγαλισμό της επιχειρηματικότητας.
«Δυστυχώς επιχειρείται μία ακόμη λάθος κίνηση από το υπουργείο Οικονομικών. Την
ώρα που οι επιχειρήσεις κινούνται σε τεντωμένο σχοινί, και οι αλλεπάλληλες
φοροεπιδρομές δημιουργούν πληθώρα προβλημάτων για το επιχειρείν κάποια φωτεινά
μυαλά, που δεν αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των ημερών που διανύουμε, έρχονται
να δώσουν την χαριστική βολή στην αγορά» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος
υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει άμεσα να ανασταλούν οποιαδήποτε σχέδια μεταβολής
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του καθεστώτος είσπραξης ΦΠΑ και να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας
με τους παραγωγικούς φορείς προκειμένου από κοινού να καταλήξουν σε ένα
λειτουργικό σύστημα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, που ετοιμάζεται να προωθήσει το υπουργείο Οικονομικών
στη Βουλή προς ψήφιση, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και
επιχειρηματίες που έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα προβλέπουν ότι ο κάθε υπόχρεος θα κάνει τη δήλωσή του στις 20 του μήνα
ανά τρίμηνο, θα καταβάλλει τουλάχιστον 10 ευρώ με την υποβολή της και το σύνολο του
ποσού έως τις 30 του ίδιου μήνα, αν δεν θέλει να έρθει άμεσα αντιμέτωπος με
κατασχέσεις.
Στο 26,4% ανήλθε η ανεργία το Δεκέμβριο 2012
Στο 26,4% ανήλθε η ανεργία το Δεκέμβριο του 2012, έναντι 26,6% το Νοέμβριο του 2012.
Σε μέσα επίπεδα το 2012 η ανεργία διαμορφώθηκε στο 24,4%.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το σύνολο των απασχολουμένων κατά το
Δεκέμβριο του 2012 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.679.074 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε
1.321.236 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.341.863 άτομα.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 208.953 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2011
(μείωση 5,4%) και αυξήθηκαν κατά 40.316 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012
(αύξηση 1,1%). Σημειώνεται πως το Δεκέμβριο του 2011 η ανεργία ήταν στο 21,4%.
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 263.596 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2011 (αύξηση
24,9%) και κατά 4.584 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012 (αύξηση 0,3%).
Στην ίδια θέση με τη Γερμανία κατατάσσει την Κύπρο έκθεση του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ για το ξέπλυμα χρήματος
Στην ίδια διαβάθμιση με πολλές άλλες χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία θέτει
την Κύπρο έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και αυτό
την ώρα που πολλοί ευρωπαίοι εταίροι της Κύπρου θέτουν επιτακτικά το θέμα του
ελέγχου του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος ως όρο για την
προώθηση
της
δανειακής
σύμβασης.
Ειδικότερα, η ετήσια έκθεση "International Narcotics Control Strategy Report" που
καταθέτει το αμερικανικό ΥΠΕΞ προς το Κογκρέσο, κατατάσσει την Κύπρο στην
"κατηγορία χώρες/δικαιοδοσίες πρωταρχικής ανησυχίας" αναφορικά με το ξέπλυμα
βρόμικου χρήματος, κάτι που ενδεχομένως να οφείλεται και στην ύπαρξη μεγάλου
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Αυτό συνάγεται εξάλλου από το γεγονός ότι στην κατηγορία αυτή, πέραν της Κύπρου
βρίσκονται χώρες της Ευρωζώνης όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η
Ιταλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία.
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Στα 7,6 δισ. ευρώ τα έσοδα του προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο του 2013
Στα 7,6 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού στο δίμηνο
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013, στηριζόμενα από μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, αλλά
και από τις ισχνές επιστροφές φόρων.
Τον Φεβρουάριο τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,2 δισ.
ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο 2013 είχαν διαμορφωθεί σε 4,41 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το
Φεβρουάριο 2012 τα έσοδα ήταν αμετάβλητα, ενώ τον Ιανουάριο είχαν παρουσιάσει
μείωση κατά 9,3% έναντι του Ιανουαρίου 2012.
Τα έσοδα του Φεβρουαρίου 2013 είναι ενισχυμένα καθώς επιστροφές φόρου 250 εκατ.
ευρώ δεν εκταμιεύθηκαν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως στα δημόσια ταμεία
εισέρρευσαν και 305 εκατ. ευρώ που διένειμε στο Ελληνικό Δημόσιο η Τράπεζα της
Ελλάδος για το μέρισμα της χρήσης 2012.
Σημειώνεται πως στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012 τα καθαρά έσοδα του
τακτικού προϋπολογισμού ήταν 8,06 δισ. ευρώ.
Δακρυγόνα σε σχολείο στην Ιερισσό - Επεισόδια για τις προσαγωγές
Επεισόδια μεταξύ κατοίκων και αστυνομίας σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Ιερισσό.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών μέσα σε σχολείο
και πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.
Τουλάχιστον μία μαθήτρια χρειάστηκε οξυγόνο. Τα επεισόδια ξεκίνησαν ότι οι κάτοικοι
αντέδρασαν σε τουλάχιστον πέντε προσαγωγές ατόμων που θεωρήθηκαν ύποπτα για
την εμπρηστική επίθεση στις Σκουριές.
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