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Περιθώριο μέχρι 20 Ιουνίου για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις 2011-2013
Χρονικό περιθώριο έως τις 20 Ιουνίου έχουν οι επιτηδευματίες να υποβάλλουν
εκπρόθεσμα όλες τις φορολογικές δηλώσεις της περιόδου 2011-2013.
Σε διαφορετική περίπτωση, από την 1η Ιουλίου θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 33 του
κώδικα φορολογικών διαδικασιών, σύμφωνα με το οποίο η «Φορολογική Διοίκηση
δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη
φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της».
Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα φορολογικών εσόδων Θεοχάρη
Θεοχάρη η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ορίζει
ακριβώς τι πρέπει να κάνουν οι επιτηδευματίες για να αποφύγουν την εις βάρος τους
ενεργοποίηση του άρθρου 33.
«Στο πλαίσιο εντατικοποίησης της προσπάθειας της φορολογικής διοίκησης για πάταξη
της φοροδιαφυγής και προκειμένου να εστιαστεί ο φορολογικός έλεγχος σε ενεργές
επιχειρήσεις, καλούνται να προσέλθουν μέχρι 20-06-2014 στη Δ.Ο.Υ στη χωρική
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αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα τους, οι επιχειρήσεις εκείνες (φυσικά, νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες) που χωρίς να έχουν εκπληρώσει στο σύνολό τους τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις, παρουσιάζουν έστω και μια συναλλακτική κίνηση σε
κάποιο υποσύστημα του ΟΠΣΦ-Taxis για το διάστημα από 01/01/2011 έως 31/12/2013.
προκειμένου:
-Να εκπληρώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις εφόσον συνεχίζουν να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή
-Να υποβάλλουν δήλωση διακοπής στην περίπτωση που δεν ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα ή
-Να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών με σκοπό να θέσουν την επιχείρησή τους
σε αδράνεια.
Λάθη εντοπίζονται στα προσυμπληρωμένα στο Ε1 στοιχεία τόκων καταθέσεων
Αντιμέτωποι με νέα ταλαιπωρία βρίσκονται οι φορολογούμενοι λόγω λαθών που έχουν
εντοπισθεί στα στοιχεία των τόκων καταθέσεων που έχει αναρτήσει στο Taxisnet η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Κάποιες τράπεζες δεν ακολούθησαν εξαρχής τις
υποδείξεις της Γενικής Γραμματείας με αποτέλεσμα να εισαχθούν στο σύστημα λάθος
δεδομένα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθούν για την ακρίβειά τους.
Το πρόβλημα έχει να κάνει με το πέρασμα στο Taxisnet τόκων καταθέσεων από
λογαριασμούς με τους οποίους ο φορολογούμενος δεν έχει καμία απολύτως σχέση.
Σύμφωνα με καταγγελίες, φορολογούμενοι διαπίστωσαν πως στο ηλεκτρονικό έντυπο
της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε1) τούς έχουν περαστεί τόκοι από άγνωστους
λογαριασμούς. Οι φορολογούμενοι αυτοί ζήτησαν από την τράπεζά τους ενημέρωση για
το γεγονός και ενημερώθηκαν ότι λανθασμένα εμφανίζονται στο Ε1 δικαιούχοι σε
άγνωστους λογαριασμούς.
Ωστόσο, το λάθος δεν προέρχεται από το υπουργείο Οικονομικών, αλλά από την ίδια την
τράπεζα. Η εισαγωγή των στοιχείων των τόκων στο Taxisnet γίνεται με βάση τον πρώτο
ΑΦΜ που εμφανίζεται στον τραπεζικό λογαριασμό. Εκ παραδρομής κάποιες τράπεζες
φέρεται να έστειλαν στοιχεία τόκων με λάθος ΑΦΜ, με αποτέλεσμα κάποιοι
φορολογούμενοι να εμφανίζονται να έχουν καταθέσεις, οι οποίες όμως ανήκουν σε
άλλους καταθέτες.
Ο Χ.Θεοχάρης ρωτήθηκε μέσω Τwitter, από πολίτη στο Ε1 του οποίου εμφανίζονται τόκοι
από λογαριασμούς που δεν του ανήκουν, για το τι πρέπει να κάνει.
«Δηλώνεις ό,τι θεωρείς σωστό. Για αυτό είναι το ενημερωτικό πίνακακι», παρότρυνε τον
φορολογούμενο ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων.
ΤτΕ: Στα 709 εκατ.ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
Στα 709 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
τον Φεβρουάριο του 2014, αυξημένο κατά 25 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον ίδιο μήνα του
2013.
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Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του
ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 153 εκατ. ευρώ και ειδικότερα στις
αυξημένες καθαρές πληρωμές για τόκους δανείων από το EFSF και το ΔΝΤ, καθώς και
στη μικρή αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 26 εκατ. ευρώ, σε
σχέση με τον Φεβρουάριο του 2013. Οι μεταβολές αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από
την άνοδο των πλεονασμάτων των ισοζυγίων υπηρεσιών και τρεχουσών μεταβιβάσεων.
Όπως αναφέρει η ΤτΕ, το εμπορικό ισοζύγιο επιβαρύνθηκε από τις αυξημένες καθαρές
πληρωμές για αγορές πλοίων, ενώ το ισοζύγιο των καυσίμων και των λοιπών αγαθών
παρουσίασαν βελτίωση.
Εθνική Τράπεζα: ΑΜΚ 2,5 δισ.ευρώ και ομόλογο ύψους 750 εκατ.ευρώ
Στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της
Εθνικής Τράπεζας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ. ευρώ και την
έκδοση ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ.
Την απόφαση αυτή έλαβε χθες το διοικητικό της συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας μετά
το «πράσινο φως» που δόθηκε από το βασικό μέτοχο της τράπεζας, το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), για την έκδοση των νέων μετοχών. Η αύξηση
κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών
εκτός Ελλάδος προς θεσμικούς και άλλους επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια. Διεθνείς
Συντονιστές και Διεθνείς Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών της αύξησης είναι οι
Goldman Sachs και η Morgan Stanley.
Στα 55,4 εκατ. ευρώ η εισροή άμεσων επενδύσεων στο α' δίμηνο 2014
Καθαρή εισροή ύψους 55,4 εκατ. ευρώ κατέγραψαν στο διάστημα ΙανουαρίουΦεβρουαρίου 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους, ενώ οι άμεσες
επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) ύψους 159 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος τον Φεβρουάριο του 2014 οι άμεσες
επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 100 εκατ.
ευρώ.
Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 146 εκατ. ευρώ λόγω της συμμετοχής της
Fairfax Financial Holding Ltd (Καναδάς) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Eurobank Properties AE. Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος
εμφάνισαν αύξηση (εκροή) 54 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.
Θετικός σε κυβέρνηση συνεργασίας ο Φώτης Κουβέλης
Θετικός σε ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση συνεργασίας εμφανίζεται ο πρόεδρος
της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης. Προσδιορίζοντας το πλαίσιο μιας προγραμματικής
συμφωνίας, κάνει λόγο για «πολιτικές που θα ακακουφίσουν τους πολίτες και θα
δημιουργήσουν βάσιμες ελπίδες ανάκαμψης».
Στη συνέντευξή του που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ημερησία την Μ.Πέμπτη, ο
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Φ.Κουβέλης καλεί τους πολίτες να υποστηρίξουν «τον προοδευτικό πόλο που
συγκροτήσαμε για να ισχυροποιηθεί μια πρόταση που υπερβαίνει τη συντηρητική
πολιτική και τον αριστερό λαϊκισμό. Στόχος μας είναι να συμμετέχουμε σε κυβερνητικές
λύσεις με ξεκάθαρους όρους και διακριτές πολιτικές».
Επτά συλλήψεις για τα επεισόδια στον αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
Επτά άτομα συνελήφθησαν για τα επεισόδια στον προημιτελικό του Κυπέλλου ανάμεσα
στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και
ένας άνδρας, 34 ετών, που άδειασε σακούλα με ψάρια στον πάγκο των ερυθρολεύκων με
συνέπεια ο αγώνας να ξεκινήσει με 1,5 ώρα καθυστέρηση. Μετά το τέλος του αγώνα και
τη νίκη του ΠΑΟΚ με 1-0, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλαν στον αγωνιστικό
χώρο και συνεπλάκησαν με την αποστολή του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί επιτέθηκαν σε
ποδοσφαιριστές και μέλη της «ερυθρόλευκης» ομάδας, που αναγκάστηκαν να δώσουν
μάχη εκ του συστάδην για να κατορθώσουν να φτάσουν στη φυσούνα και να μπουν στα
αποδυτήρια.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν περίπου μία ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα
έξω από το γήπεδο, όταν οπαδοί του ΠΑΟΚ άρχισαν να πετούν πέτρες την ώρα που
έφθανε η αποστολή του Ολυμπιακού. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων με
αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα στο σημείο να γίνει αποπνικτική.
Ρεκόρ ανεργίας στον ευρωπαϊκό Νότο, ευημερεί ο Βορράς
Μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων αποτυπώνουν οι τεράστιες διαφορές στην οικονομική
κατάσταση ανάμεσα στον πλούσιο Βορρά που ευημερεί και τον Νότο που αναγκάζεται να
εφαρμόζει σκληρά προγράμματα λιτότητας, πληρώνοντας το τίμημα της ύφεσης και των
υψηλών ποσοστών ανεργίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, που παρουσιάζουν Τα Νέα, η Ελλάδα και η Ισπανία
είναι οι δύο χώρες με την υψηλότερη ανεργία σε ολόκληρη ΕΕ. Τα ποσοστά είναι
εντυπωσιακά, καθώς σε περιφέρειες των δύο χωρών ξεπερνούν ακόμη και το 35%.
Ειδικότερα, οι περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας είναι: Ανδαλουσία
(36,3%), Θέουτα (35,6%,) Μελίγια (34,4%), Κανάριοι Νήσοι (34,1%), Εστρεμαδούρα
(33,7%),
Δυτική
Μακεδονία
(31,8%),
Κεντρική
Μακεδονία
(30%).
Παράλληλα, η ανεργία στους νέους σε περιοχές της Ισπανίας και της Ελλάδας έχει σπάσει
όλα τα κοντέρ: Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Θέουτα της Ισπανίας με 72,7% και
ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία με 70,6% και η Ήπειρος με 67%. Στην έβδομη θέση της
λίστας της Eurostat βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 61,8% και στη δέκατη θέση η
Αττική με 60,6%.
Νεκροί τρεις φιλορώσοι αυτονομιστές στη Μαριούπολη
Τρεις φιλορώσοι αυτονομιστές σκοτώθηκαν στη διάρκεια επίθεσης που πραγματοποίησε
τη νύχτα ομάδα περίπου 300 ανδρών εναντίον μονάδας της εθνικής φρουράς στη
Μαριούπολη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εσωτερικών, Αρσέν
Αβάκοφ.
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«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, τρεις εισβολείς σκοτώθηκαν, 13
τραυματίστηκαν και 63 συνελήφθησαν», γράφει ο κ. Αβάκοφ σε ανάρτησή του στο
Facebook. Όπως αναφέρει, οι δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο υπάγεται
η εθνική φρουρά, δεν υπέστησαν απώλειες.

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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