18 Mαρτίου 2014
Συμψηφισμός στις οφειλές και κάτω από τα 1500 ευρώ
Σε συμψηφισμό οφειλών των φορολογούμενων με ποσά επιστροφής φόρων ακόμη και
κάτω των 1.500 ευρώ, θα προχωρά η εφορία, μετά από απόφαση του γενικού γραμματέα
δημοσίων εσόδων Χάρη Θεοχάρη. Η απόφαση αυτή ξεμπλοκάρει παράλληλα και την
έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση που ο
φορολογούμενος
έχει
οφειλές
έως
30
ευρώ.
Όπως προκύπτει από την απόφαση Θεοχάρη, για τη
ενημερότητας ο φορολογούμενος θα πρέπει:
•

•

χορήγηση αποδεικτικού

Να μην έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική
Διοίκηση άνω των 30 ευρώ. Αν υπάρχουν μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες οφειλές ο
φορολογούμενος που ζητεί φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να τις έχει
τακτοποιήσει είτε με αναστολή είσπραξης είτε με ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
Να έχει υποβάλει τις δηλώσεις (φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικές και
περιοδικές ΦΠΑ) της τελευταίας πενταετίας. Αν διαπιστωθεί στο πλαίσιο ελέγχου
ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων, ΦΑΠ ή Ε9 της τελευταίας πενταετίας καταχωρίζεται στο
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σύστημα Taxis εντολή δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας, η οποία αίρεται
μόνο εφόσον υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις.
Με την απόφαση Θεοχάρη οι προϋποθέσεις διευρύνονται και ορίζεται πως ειδικά για
περιπτώσεις βεβαιωμένων οφειλών που είναι χαμηλότερες από τις 5.000 ευρώ και
υπάρχουν στοιχεία για άλλες απαιτήσεις (περιοδικές ή εφάπαξ), για την είσπραξη των
οποίων απαιτείται φορολογική ενημερότητα, τα παραπάνω κατώτερα όρια ορίζονται σε
10%.
Ανυποχώρητη η κυβέρνηση στις «κόκκινες γραµµές» έναντι της τρόικας
Ανυποχώρητη εµφανίσθηκε η κυβέρνηση στις αξιώσεις της τρόικας για τις οµαδικές απολύσεις
στον ιδιωτικό τοµέα και την επέκταση των απολύσεων στο ∆ηµόσιο και το 2015, ενώ
διαφωνίες υπήρξαν και για την αξιοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσµατος και τη λίστα
ΟΟΣΑ.
Η συνάντηση που ολοκληρώθηκε τα ξηµερώµατα της Τρίτης δεν κατέληξε σε συµφωνία, έτσι
οι επαφές επαναλαµβάνονται από το µεσηµέρι.
Το ρούβλι πιέζει τις ελληνικές εξαγωγές
Καμπανάκι χτυπά η κατάρρευση του ρωσικού νομίσματος έναντι του ευρώ για τους
έλληνες εξαγωγείς, καθώς πιέζονται πλέον από τους ντόπιους χονδρεμπόρους να
αλλάξουν τις τιμές τους ή, στη χειρότερη περίπτωση, να σπάσουν εμπορικές συμφωνίες
που είχαν κλείσει μήνες πριν σε πολύ χαμηλότερες ισοτιμίες. Όπως σημειώνει η
εφημερίδα Τα Νέα, χαμένοι φυσικά είναι όλοι οι ευρωπαίοι εξαγωγείς, αφού το ρωσικό
νόμισμα έχει χάσει το 22% της αξίας του έναντι του ευρώ μέσα σε τέσσερις μήνες,
καθιστώντας τα ευρωπαϊκά προϊόντα ακριβότερα και λιγότερο ανταγωνιστικά.
Η ανησυχία είναι διάχυτη στους έλληνες εξαγωγείς, ενώ καθημερινά η ελληνική πρεσβεία
στη Μόσχα γίνεται αποδέκτης διαμαρτυριών από ρώσους χονδρεμπόρους που διακινούν
μεγάλες παρτίδες ελληνικών προϊόντων (π.χ. φρούτα, οπωροκηπευτικά, τρόφιμα,
ιχθυοκαλλιέργειες) ότι δεν θα μπορούν για πολύ να συνεχίσουν να απορροφούν τους
κραδασμούς, χωρίς να αποκλείουν να σπάσουν τις σχετικές εμπορικές συμφωνίες.
Χρυσοχοΐδης: Η Ελλάδα θα βγει στις αγορές πριν τις ευρωεκλογές
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές πριν από τις
ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου ο υπουργός Υποδομών, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Bloomberg. Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε
ότι η επιστροφή στις αγορές θα είναι μέρος μιας σειράς θετικών εξελίξεων για την
Ελλάδα, σημειώνοντας παράλληλα ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν θα
επηρεάσει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα.
Επιπλέον, ο κ. Χρυσοχοϊδης τόνισε ότι η Ελλάδα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει το
διαγωνισμό για ένα αεροδρόμιο έναντι 750 εκατ. ευρώ, και για το project του
αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Τσακώνα (400 εκατ. ευρώ). Σημείωσε ακόμη ότι οι κρατήσεις
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αεροπορικών εισιτηρίων, υποδεικνύουν μια αύξηση της τουριστικής κίνησης κατά 20%
φέτος στην Ελλάδα.
Ερώτηση Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό για τις τράπεζες
Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις πρόσφατες
ανακοινώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας σημειώνει ότι δια στόματος των επικεφαλής των Alpha Bank
και Τράπεζας Πειραιώς ανακοινώθηκε ότι οι δύο αυτές τράπεζες θα προχωρήσουν σε
αυξήσεις κεφαλαίου με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων (άρα και του ΤΧΣ) χωρίς
να υπάρξει καμία επίσημη αντίδραση είτε του υπουργού Οικονομικών, είτε του ΤΧΣ,
καθώς και ότι παρόμοια σενάρια φημολογούνται και για την Eurobank. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, η εφαρμογή μιας τέτοιας επιλογής συνεπάγεται την απώλεια
σημαντικών ποσοστών για το ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες. Τονίζει ακόμη ότι
«συζητάμε για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χωρίς πρώτα να έχει παρουσιαστεί
ένα σαφές σχέδιο που να λύνει το πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων».
Ανοίγουν την Πέμπτη τις πόρτες του τα πολυϊατρεία του ΠΕΔΥ
Πρεμιέρα κάνουν την ερχόμενη Πέμπτη τα νέα πολυϊατρεία του Πρωτοβάθμιου Δικτύου
Υγείας, τα οποία θα λειτουργούν από τις 7:00 έως τις 19:00 το απόγευμα. Σύμφωνα με
εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, οι νέες μονάδες θα λειτουργούν καθημερινά, Δευτέρα με
Παρασκευή και θα καλύπτουν πλήρως τους ανασφάλιστους.
Σταδιακά θα καθοριστούν οι μονάδες σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια που θα
λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο. Προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλεψη για την
καταβολή εισιτηρίου 5 ευρώ.
Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες του Γιάννη Ιωαννίδη
Τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες της παράταξης «Κεντρική Μακεδονία –
Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» ανακοίνωσε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, Γιάννης Ιωαννίδης. Ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης θα
ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή, καθώς ο κ. Ιωαννίδης δε θέλησε η ανακοίνωση
του ονόματος να επισκιάσει τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες.
Σε ό,τι αφορά την επιλογή των υποψηφίων είπε ότι είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, με
κρυστάλλινες διαδρομές, που έχουν δρέψει δάφνες, που έχουν να επιδείξουν πολλές
επιτυχίες στο πεδίο της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, του συνδικαλισμού. Άνθρωποι
που έχουν προφέρει και, πάνω από όλα, έχουν τη διάθεση και την επιθυμία να
συνεχίσουν να προσφέρουν. Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες δήλωσαν στο σύνολό
τους έτοιμοι να δώσουν τη μάχη στο πλευρό του κ. Ιωαννίδη και επισήμαναν πως ο
αγώνας τους θα είναι νικηφόρος.
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Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες της παράταξης «Κεντρική Μακεδονία - Περιφέρεια
Πρωταθλήτρια»
είναι:
-Πέλλα: Ιωάννης Ανδρίτσος, εκπαιδευτικός, περιφερειακός σύμβουλος Πέλλας, 50 ετών.
-Χαλκιδική: Στυλιανός Βαλιάνος, δικηγόρος, πρόεδρος της ΝΟΔΕ Χαλκιδικής, 35 ετών.
-Κιλκίς: Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης,
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς, αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Κιλκίς, 38
ετών.
-Σέρρες: Αθανάσιος Μπαζδάνης, εκπαιδευτικός, περιφερειακός σύμβουλος Σερρών, 57
ετών.
-Ημαθία: Ευστάθιος Σαρηγιαννίδης, δικηγόρος, περιφερειακός σύμβουλος Ημαθίας, 37
ετών.
Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας ο Σταύρος Καλαφάτης
Μία "Συμφωνία αρχών και θέσεων" με τους Θεσσαλονικείς παρουσίασε το βράδυ της
Δευτέρας στο πολιτιστικό κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στα Λαδάδικα, ο υποψήφιος
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης εγκαινιάζοντας και επισήμως την έναρξη
της προεκλoγικής εκστρατείας της παράταξής του "Θεσσαλονίκη Εντάξει".
Περιγράφοντας τι περιμένουν οι πολίτες από τον επόμενο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο κ.
Καλαφάτης έκανε λόγο για "ένα Δήμαρχο που να αποτελεί μοντέλο-υπόδειγμα για τον
πολίτη, με κυρίαρχο στοιχείο το να ενώνει και όχι να διχάζει τους Θεσσαλονικείς. Ένα
Δήμαρχο που να απαιτεί την αξιολόγηση από τους συμπολίτες του βάσει των
καταγεγραμμένων προσπαθειών και της αποτελεσματικότητάς του. Ένα Δήμαρχο που να
τα καταφέρνει πρώτα στα μικρά και απαραίτητα, στα απλά και καθημερινά κι έπειτα να
μιλά για τα μεγάλα και φιλόδοξα. Ένα Δήμαρχο που οι προσπάθειές του να ωφελούν την
κοινωνία και όχι την επικοινωνία".
«Θερμοκοιτίδα ιδεών» στο Noesis από τη Ζώνη Καινοτομίας
«Θερμοκοιτίδα ιδεών» θα δημιουργηθεί στο χώρο του «Noesis» από την Αλεξάνδρεια
Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), επεσήμαναν σε συνέντευξη τύπου στο ΥΜΑΘ ο υπουργός
Μακεδονίας - Θράκης Θεόδωρος Καράογλου, ο γενικός γραμματέας έρευνας και
τεχνολογίας Χρήστος Βασιλάκος και ο πρόεδρος της ΑΖΚ Δημήτρης Λακασάς. Όπως
εξήγησαν, η «Θερμοκοιτίδα Ιδεών» δημιουργείται στο πλαίσιο της «επανεκκίνησης» της
ΑΖΚ μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου και αποσκοπεί στην προσέκλυση νέων
ανθρώπων με καινοτόμες ιδέες, όπου με την κατάλληλη καθοδήγηση ανθρώπων της
επιστήμης και της αγοράς να μπορούν να μετουσιώνουν τις ιδέες τους σε δράση και
επιχειρηματικότητα.
Παράλληλα, όπως διευκρίνισε ο κ. Βασιλάκος, δράσεις της ΑΖΚ εντάσσονται στο
πρόγραμμα «Innovation» της ΓΓΕΤ και μπορούν να διεκδικούν χρηματοδότηση από
ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ στο Noesis θα μπορούσε να λειτουργήσει και ένα Help Desk με
άτομα από το υπάρχον προσωπικό, που θα μπορούν να δίνουν πληροφόρηση για
καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις.
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Από πρακτορείο στο Πανόραμα το τυχερό Τζόκερ
Με ένα δελτίο που κοστίζει μόλις 0,50 λεπτά ο υπερτυχερός του τζόκερ κέρδισε 1.240.000
ευρώ. Όπως έγινε γνωστό το τυχερό δελτίο συμπληρώθηκε σε πρακτορείο στο
Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
Ο εκατομμυριούχος δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με το πρακτορείο. Οι υπεύθυνοι του
καταστήματος ΠΡΟΠΟ πάντως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο υπερτυχερός να είναι
κάποιος περαστικός και όχι κάτοικος του Πανοράματος, αφού το πρακτορείο βρίσκεται
σε κεντρικό σημείο της περιοχής.
Απεργία της ΓΣΕΕ στις 9 Απριλίου
Την προκήρυξη 24ωρης γενικής απεργίας την Τετάρτη 9 Απριλίου αποφάσισε κατά
πλειοψηφία η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και
συγκέντρωση των συνδικάτων στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας τη ΓΣΕΕ Νικ. Κιουτσούκης, η απόφαση ελήφθη κατά
πλειοψηφία, με τη διαφωνία της ΠΑΣΚΕ.
Προχωρά η ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσία
Προχωρά η Μόσχα την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία για την ενσωμάτωση
της κριμαϊκής χερσονήσου στη ρωσική επικράτεια, με τον πρόεδρο της χώρας Βλαντιμίρ
Πούτιν να ενημερώνει επισήμως το κοινοβούλιο για το αίτημα της Κριμαίας να ενταχθεί
στη Ρωσία.
Ο ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τα δύο σώματα του ρωσικού κοινοβουλίου, τη Δούμα και
το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, καθώς και την ρωσική κυβέρνηση, όπως επιτάσσει το
ρωσικό σύνταγμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.
Σε απεργία πείνας θα προχωρήσουν οι συγγενείς των επιβατών του Boeing
Με απεργία πείνας απειλούν οι συγγενείς των επιβατών του μοιραίου Boeing των
Malaysian Airlines καθώς αναμένουν ακόμα νέα για την πορεία των ερευνών. Η απειλή
έρχεται την ώρα που έγινε γνωστό ότι τα 2/3 των επιβατών δεν συνδέεται με δίκτυα
τρομοκρατών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αξιωματούχων.
Σύμφωνα με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στους 154 Κινέζους επιβάτες δεν
προέκυψε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο, κάτι που μειώνει την πιθανότητα να
εμπλέκονται Ουιγούροι αυτονομιστές.
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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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