10 Ιανουαρίου 2014

Ξεκινούν έλεγχοι σε επιχειρήσεις που έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό
Εγκύκλιο με οδηγίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση, την
εξέταση, τον προσωρινό έλεγχο και τον καταλογισμό των φόρων που προκύπτουν σε
επιχειρήσεις στις οποίες χορηγήθηκαν από τις ελεγκτικές εταιρείες φορολογικά
πιστοποιητικά απέστειλε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Ο έλεγχος αφορά σε
επιχειρήσεις των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 1η Απριλίου 2012 έως
και την 31 Οκτωβρίου 2012.
Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών θα προβούν αξιολόγηση και προσωρινό
έλεγχο των υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
χωρίς επιφύλαξη και δεν έχουν υπαχθεί στο δείγμα ελέγχου, για τις οποίες έχει υποβληθεί
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης ή επιφύλαξης ή επιφύλαξης και
έμφασης και εφόσον αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα , αλλά και υποθέσεις για
τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, αλλά
υπάρχουν δελτία πληροφοριών από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες.
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Για τις υποθέσεις που οι υπόχρεες επιχειρήσεις αρνήθηκαν τον έλεγχο φορολογικής
συμμόρφωσης, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών καλούνται σύμφωνα με την
εγκύκλιο, να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και να εκδώσουν κατά
προτεραιότητα εντολή τακτικού ελέγχου.
Εξόφληση τιμολογίων με επιταγή ή μέσω τράπεζας
Τι ισχύει για την εξόφληση των επί πιστώσει τιμολογίων των πελατών διευκρινίζει με
εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή, όλα τα τιμολόγια αξίας πάνω
από 500 ευρώ (με Φ.Π.Α.) που θα εκδοθούν από 1/1/2014 θα πρέπει να εξοφλούνται είτε
με επιταγή, είτε με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας. Δεν
επιτρέπεται και η τμηματική καταβολή των επί πιστώσει τιμολογίων στον υπεύθυνο
πωλητή με μετρητά.
Πλέον ο πελάτης δεν θα μπορεί να εξοφλεί ένα επί πιστώσει τιμολόγιο άνω των 500
ευρώ, που έχει εκδοθεί μετά τις 1/1/2014, με μετρητά και ας δίνει έναντι της αξίας του
επί πιστώσει τιμολογίου (δηλαδή κάτω από 500 ευρώ ανά είσπραξη ) και ας έχουν
εκδοθεί δύο ή τρεις αποδείξεις είσπραξης με διαφορετική ημερομηνία. Η τμηματική
εξόφληση (έναντι) των επί πιστώσει τιμολογίων, άνω των 500 ευρώ με έκδοση από
1/1/2014, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνει είτε με κατάθεση μετρητών
στον λογαριασμό της εταιρίας, είτε με επιταγή. Την υποχρέωση της τήρησης των
ανωτέρω διατάξεων δεν την έχει ο εκδότης του τιμολογίου, δηλαδή η εταιρία, αλλά ο
πελάτης, δηλαδή σε αυτόν που εκδίδεται το τιμολόγιο.
Η εταιρία που πουλάει δεν έχει καμιά ευθύνη αν ο πελάτης θέλει να εξοφλήσει τα επί
πιστώσει τιμολόγια με έκδοση μετά τις 1/1/2014 απευθείας στον υπεύθυνο πωλητή με
μετρητά (έκδοση απόδειξης είσπραξης).
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 23 του N.4172 / 2013 ως μη εκπιπτόμενη
δαπάνη θεωρείται, κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών
αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση
τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Εξάμηνη παράταση για τους ενήμερους δανειολήπτες εξετάζει το ΥΠΑΝ
Παράταση, τουλάχιστον έξι μηνών, εξετάζει να δώσει το υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στο πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες. Το
πρόγραμμα ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου 2013 και διαρκεί μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014, αλλά
δεν φαίνεται να αξιοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις του από τους δανειολήπτες, αντιθέτως
μάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Ενώσεις
Καταναλωτών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Ανάπτυξης είναι ενδεχόμενο να συζητηθεί το
θέμα με την τρόικα και να δοθεί παράταση, καθώς, όπως σχολιάζουν στελέχη του
υπουργείου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ελκυστικό για εισοδήματα έως 15.000
ευρώ.
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Ολόκληρο το πόρισμα της εισαγγελέως Π.Παπανδρέου για το ΤΤ
Καταιγιστικές εξελίξεις για πρόσωπα που είχαν βρεθεί στην πυραμίδα του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου και γνωστούς επιχειρηματίες σηματοδοτεί το πόρισμα -καταπέλτης της
εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς Πόπης Παπανδρέου, το οποίο αποτέλεσε και τη βάση
για την άσκηση κακουργηματικών ποινικών διώξεων και την έκδοση ενταλμάτων
σύλληψης εις βάρος επτά ατόμων. Όπως προκύπτει από το πόρισμα, το οποίο
αποκαλύπτουν Το Βήμα και Τα Νέα, η εισαγγελέας καταλογίζει στους κατηγορουμένους
ότι έδωσαν το πράσινο φως για υπέρογκα δάνεια σε επιχειρηματίες χωρίς εγγυήσεις, τα
οποία εκείνοι με τη σειρά τους χρησιμοποίησαν για τη δημιουργία προσωπικού
πλουτισμού και όχι για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Συνολικά, επτά εντάλματα σύλληψης και 25 κατηγορούμενοι για πέντε κακουργήματα
είναι ο απολογισμός της μεγάλης εισαγγελικής έρευνας για τα «κόκκινα δάνεια» του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μια υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο
τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ.
Για πελώρια συνωμοσία στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έκανε λόγο, σε
νέες δηλώσεις του την Παρασκευή, ο πρώην πρόεδρός του Άγγελος Φιλιππίδης,
υποστηρίζοντας ότι όλοι οι έλεγχοι άρχισαν μετά τη δήλωσή του το καλοκαίρι του 2012
ότι θα είναι αδιανόητο το ΤΤ να μην χαρακτηριστεί «συστημική τράπεζα». Επανέλαβε ότι
ουδέποτε κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές, ενώ για τις καταθέσεις στους
προσωπικούς του λογαριασμούς δήλωσε ότι όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες. «Να
μπω φυλακή, αν έχω πάρει ένα ευρώ» είπε χαρακτηριστικά.
Την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα οι επικεφαλής της τρόικας
Την επόμενη εβδομάδα θα έλθουν στην Αθήνα οι Π.Τόμσεν, Μ.Μορς και Κλ.Μαζούχ όπως
επιβεβαίωσε στο in.gr πηγή προσκείμενη στην τρόικα. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές
του υπουργείου Οικονομικών στόχος είναι η ελληνική πλευρά να έλθει σε συνεννόηση με
την τρόικα το αργότερο έως τις 10 Φεβρουαρίου προκειμένου να λάβει τη δόση των 4,9
δισ. ευρώ έως το τέλος του μήνα.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η αξιολόγηση του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του
2014 θα μπορούσε να συμπτυχθεί και η τρόικα να επιστρέψει στα μέσα Μαΐου για να
ολοκληρώσει την επισκόπηση προόδου του εξαμήνου.
Economist: Η «ελληνική κόλαση» των ιδιωτικοποιήσεων
Ουσιαστικά παγωμένο παρουσιάζει ο βρετανικός Economist το σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων
στην Ελλάδα, λέγοντας πως η Αθήνα καταγράφει τεράστιες καθυστερήσεις στο
πρόγραμμα αλλά η τρόικα επιμένει. Σύμβουλοι, γράφει το περιοδικό, πιέζουν για
εναλλακτικές
λύσεις
που
μπορούν
να
φέρουν
κεφάλαια.
Υποστηρίζοντας πως οι ελληνικοί θεσμοί είναι «τόσο δυσλειτουργικοί, που δεν θα έφτανε
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τίποτε λιγότερο από μία "μεταμόσχευση μυελού"», όπως αναφέρει σύμβουλος της
τρόικας που επικαλείται το περιοδικό, o Economist γράφει πως μία «πολλά υποσχόμενη»
πρόταση έχει ήδη απορριφθεί από την Αθήνα. Οι Φιλανδοί, γράφει, είχαν προτείνει τη
μεταφορά ή τη δόμηση περιουσιακών στοιχείων σε εταιρεία holding του εξωτερικού (ως
παράδειγμα αναφέρεται το Λουξεμβούργο), μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις. Η
πρόταση προσέκρουσε στην εχθρότητα των ελλήνων πολιτικών, αναφέρεται.
ΕΥΑΘ: Εισαγγελική παρέμβαση για τη σύμβαση παραχώρησης
Το 250 σελίδων κείμενο της σύμβασης για την παραχώρηση της ΕΥΑΘ, το οποίο η
κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει, παρά το γεγονός πως είχε ζητηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ να
κατατεθεί στη Βουλή, ζητείται τώρα να προσκομιστεί στη Δικαιοσύνη.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς
Θεσσαλονίκης κάλεσε το ΤΑΙΠΕΔ να προσκομίσει τη σύμβαση κι αυτό μετά τη
δημοσιοποίηση σειράς έργων, κόστους πάνω των 100 εκ. ευρώ, τα οποία εκτελούνται
ώστε να δοθούν ως προίκα στον ιδιώτη - αγοραστή της εταιρίας. Μετά από αυτό
παραγγέλθηκε κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί
τα αδικήματα της απιστίας, όσον αφορά τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και της
απάτης, όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής αλλά και άλλα
αδικήματα εις βάρος της ΕΥΑΘ.
Δύο «λευκές νύχτες» το χρόνο ζητούν οι έμποροι
Αυξάνονται τα αιτήματα εμπόρων προς το υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να αλλάξει η ρύθμιση του προσφάτως ψηφισθέντα
νόμου 4177/2013 για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. H Εθνική
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου εξετάζει το αίτημα προς το υπουργείο -με βάση τις
προτιμήσεις των μελών της- για λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων τις δύο
τελευταίες Κυριακές του χρόνου, αλλά και δύο «λευκές νύχτες» το χρόνο.
Εκτός από το θέμα των Κυριακών του Δεκεμβρίου, οι μικρομεσαίοι έμποροι ζητούν και τη
θεσμοθέτηση δύο «λευκών νυχτών» το χρόνο για το εμπόριο, η μία την Ημέρα του
Καταναλωτή (15 Μαρτίου) και η άλλη την Ημέρα του Ελληνικού Εμπορίου (22
Σεπτεμβρίου).
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τον τζίρο των επιχειρήσεων, η λειτουργία τις δύο
Κυριακές του Δεκεμβρίου είχε θετικά αποτελέσματα και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις,
διπλασιάστηκε η επισκεψιμότητα, ενώ είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι καλύτερα πήγαν
όσα εμπορικά δούλεψαν την τελευταία Κυριακή του χρόνου. Επίσης, εξαιρετική
ανταπόκριση
είχε στον κόσμο και η «λευκή
νύχτα» της Αθήνας.
Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία προβλέπει τη λειτουργία όλων των καταστημάτων επτά
Κυριακές το χρόνο και περισσότερες από τις επτά για καταστήματα έως 250 τμ, για τα
οποία έχει υπάρξει σχετική απόφαση του αντιπεριφερειάρχη.
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Αμετάβλητη από την Standard & Poor's η αξιολόγηση «ΑΑΑ» της Γερμανίας
Αμετάβλητη διατήρησε η Standard & Poor's την αξιολόγηση «ΑΑΑ» της Γερμανίας με
σταθερές τις προοπτικές, υπογραμμίζοντας ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας θα
συνεχίσουν να είναι ανθεκτικά έναντι πιθανών οικονομικών αναταράξεων. Η S&P
προβλέπει πως μεσοπρόθεσμα η γερμανική οικονομία θα αναπτύσσεται σταθερά και
υπογραμμίζει πως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης έχει ισχυρά δημόσια
οικονομικά και πλεονασματικό ισοζύγιο.
Στη βάση αυτή προβλέπει πως το πλεόνασμα στο γερμανικό ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών θα συρρικνωθεί στο 4,4% του ΑΕΠ έως το 2016. Η Standard & Poor's
επισημαίνει πως οι εμπορικοί εταίροι της Γερμανίας συνεχίζουν να συρρικνώνουν τα
χρέη τους, ενώ δικαιολογώντας τις σταθερές προοπτικές αναφέρει πως αυτές
εξαρτώνται από την πορεία επίλυσης της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

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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