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Πιθανή παράταση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών
Ανοικτο το ενδεχομενο να υπαρξει φετος κατ΄ εξαιρεση ειδικη ρυθμιση που θα
διευκολύνει την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών
άφησε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου σε συνάντηση που
είχε χθες με εκπροσώπους των λογιστών και των φοροτεχνικών.
Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις Μηνιαίες Καταστάσεις Πελατών Προμηθευτών και
Συναλλαγών (ΜΥΦ 2014) με τους φοροτεχνικοί να ζητούν από την κ. Σαββαΐδου να
θεσπισθεί η ετήσια υποβολή των καταστάσεων και μάλιστα με συγκεκριμένο όριο.
Σημειώνεται πως στις 16 Ιουλίου είχε παραταθεί η υποβολή των συγκεντρωτικών
καταστάσεων του ημερολογιακού έτους 2013 και 2014, για τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις 2013 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίσθηκε η 31η Δεκεμβρίου
2014 και για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014 ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των δύο πρώτων τριμήνων ορίσθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014, με
ταυτόχρονη μεταβολή της συχνότητας υποβολής από μήνα σε τρίμηνο για τους πωλητές.
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Οι λογιστές αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα να ανταποκριθούν στην καταληκτική
προθεσμία του Σεπτεμβρίου. Έτσι, ανέφεραν χθες στην επικεφαλής της ΓΓΔΕ ότι λόγω
του ΕΝΦΙΑ και των διορθώσεων που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μετά τις 22
Σεπτεμβρίου στα νέα εκκαθαριστικά που θα προκύψουν μετά την νέα εκκαθάριση του
φόρου, θα ήταν σωστό να ελαφρυνθούν από άλλες υποχρεώσεις κυρίως μέσω της
κατάργησης των τριμηνιαίων καταστάσεων και την επαναφορά τους σε ετήσια βάση και
άνω των 300 ευρώ όπως άλλωστε ίσχυε και για το 2013. Οι ίδιοι υποστήριξαν πως η
υποβολή ανά τρίμηνο και ανεξαρτήτως ποσού των συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι
μέτρο πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν επηρεάζει τον προϋπολογισμό.
Αύξηση πωλήσεων ένδυσης σε Ελλάδα και εξωτερικό
Σημάδια σταθεροποίησης και ενδείξεις μικρής ανάκαμψης παρουσίασαν τα μεγέθη του
κλάδου ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2014,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος
Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ). Στην ένδυση οι λιανικές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2014
κατέγραψαν αύξηση κατά 2,4%. Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μετά
οι λιανικές πωλήσεις παρουσιάζουν συνεχώς μικρή αλλά σταθερή αύξηση γεγονός που
γεννά αισιοδοξία ότι η εγχώρια αγορά θα ανακάμπτει έστω και με χαμηλό ρυθμό.
Το γεγονός ότι η εγχώρια αγορά ενδυμάτων ανακάμπτει επιβεβαιώνεται τόσο από την
αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά,
η οποία κινήθηκε στο πρώτο εξάμηνο σε ποσοστό 2%, όσο επίσης από την αύξηση των
εισαγωγών κατά 4,2%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές ενδυμάτων κατέγραψαν
αύξηση για πρώτη φορά μετά από πέντε συνεχή χρόνια πτωτικής πορείας. Την περίοδο
2008 – 2013 οι εισαγωγές ενδυμάτων στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 42%. Όσον αφορά
τις εξαγωγές ενδυμάτων το α’ εξάμηνο του 2014 κατέγραψαν ελαφρά αύξηση 0,3%
έναντι του 2013 και ανήλθαν σε 261,4 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα θετικό
γεγονός αφού η σύγκριση γίνεται με το πρώτο εξάμηνο του 2013 που ήταν το πρώτο
θετικό εξάμηνο των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων μετά το 2003.
Δωδέκατη στην υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων στον ΟΟΣΑ η Ελλάδα
Στο 44,6% διαμορφώνεται ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις
στην Ελλάδα, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα μας στη δωδέκατη υψηλότερη θέση
μεταξύ των 32 ανεπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ βρίσκεται η Ελλάδα. Την ίδια στιγμή,
όπως προκύπτει από μελέτη του Κέντρου Έρευνας και Προγραμματισμού (ΚΕΠΕ) για το
ελληνικό φορολογικό σύστημα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά
στην αποδοτικότητα των φόρων.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός φορολογικός συντελεστής (GCI) αποτελεί τη σύνθεση πέντε
διαφορετικών φόρων και εισφορών (φόρος επί των κερδών, εργατικές και εργοδοτικές
εισφορές, κοινωνικές εισφορές, φόρος ιδιοκτησίας, φόρος επί του τζίρου). Η
διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών είναι τεράστια, από 21% στο Λουξεμβούργο, έως
68,3% στην Ιταλία. Η Ελλάδα έχει τις χειρότερες επιδόσεις στον ΟΟΣΑ όσον αφορά στη
χρηστή κρατική διοίκηση, τις υποδομές (οδικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια,
ηλεκτρισμός), την αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση-κατάρτιση, αλλά και την
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επίδραση των φόρων στα κίνητρα για επενδύσεις. Αρνητική είναι η επίδραση των φόρων
στην Ελλάδα και στα κίνητρα για εργασία.
Χωρίς πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ οι πράξεις που έχουν συνταχθεί πριν το 2014
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου εξέδωσε απόφαση με την
οποία απαλλάσσονται οι πολίτες από την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί μέχρι και την
31/12/2013, ανεξάρτητα από το χρόνο μεταγραφής τους.
Διευκρινίζεται επίσης ότι στις περιπτώσεις πράξης τροποποίησης σύστασης οριζόντιας
ιδιοκτησίας, που αφορά κοινόχρηστους χώρους ακινήτου, δεν θα απαιτείται η
προσκόμιση του πιστοποιητικού από όλους τους συνιδιοκτήτες, αλλά μόνο από αυτούς
που έχουν μεταβολή στις οριζόντιες ιδιοκτησίες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. Οι
προσπάθειες για τη διευκόλυνση των πολιτών, την επιτάχυνση των συναλλαγών και τη
μείωση της γραφειοκρατίας θα συνεχιστούν.
Σχέδιο της κυβέρνησης για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα
Σχέδιο για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά επεξεργάζεται η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που δημοσιεύει η εφημερίδα Τα Νέα, ήδη στο υπουργείο
Ανάπτυξης βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη που έχει στόχο την ποσοτικοποίηση των
επιπτώσεων από τη μείωση του φόρου σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως το
ψωμί, το γάλα και το ελαιόλαδο, που θεωρούνται βασικά για το καλάθι των νοικοκυριών.
Το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα είχε τεθεί ξανά στο παρελθόν, ωστόσο τώρα δεδομένης και της οικονομικής και πολιτικής- συγκυρίας το ζήτημα επανέρχεται.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, η μείωση του ΦΠΑ, από το 13% που
είναι σήμερα, στοχευμένα σε βασικά αγαθά μπορεί να ενισχύσει την κατανάλωση, που
έχει μειωθεί σημαντικά λόγω κρίσης.
Εν τω μεταξύ, με στόχο τη μείωση της τιμής στο γάλα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Γεράσιμος Γιακουμάτος έχει συγκαλέσει σύσκεψη με τους εκπροσώπους των σούπερ
μάρκετ και της γαλακτοβιομηχανίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στοχεύει σε μείωση
της τάξης του 5% στην τιμή του γάλακτος.
ΔΝΤ: Η ύφεση εκτόξευσε το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα
Η µεγάλη υποχώρηση του ΑΕΠ την περίοδο 2008 - 2013 δηµιουργεί µια «πλασµατική» εικόνα
για τα επίπεδα του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα , κάτι που υποδεικνύουν ξεκάθαρα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την
χρηµατοοικονοµική πρόσβαση. Σύµφωνα µε στοιχεία της έκθεσης του ∆ΝΤ για την Ελλάδα τα
δάνεια στην ελληνική οικονοµία διαµορφώθηκαν στο 108,51% του ΑΕΠ το 2013, από 113% το
2012, όταν το 2008 προσέγγιζαν το 82% του ΑΕΠ.
Αν και η απλή ανάγνωση των δεδοµένων δίνει την εικόνα ότι υπήρξε µια ποσοστιαία αύξηση
των χορηγήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 31% στο διάστηµα 2008-2012, ωστόσο αυτό δεν
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συµβαίνει, καθώς την περίοδο αυτή το ποσό των δανείων µειώθηκε λόγω της αποµόχλευσης
στην οποία προχώρησαν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα. Αντιθέτως το ΑΕΠ από τα 233,198
δισ. ευρώ το 2008, υποχώρησε στα 182,054 δισ. ευρώ το 2013.
Η έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου καταδεικνύει ότι κατά µέσον όρο κάθε
Έλληνας διαθέτει περισσότερους από τρεις καταθετικούς λογαριασµούς στα εγχώρια
πιστωτικά ιδρύµατα. Ωστόσο, όσον αφορά στις καταθέσεις αποτυπώνει µια αθροιστική πτώση
των αποταµιεύσεων κατά 14,1% του ΑΕΠ στο διάστηµα 2008-2013. Συγκεκριµένα, τα
υφιστάµενα υπόλοιπα των καταθέσεων στις εµπορικές τράπεζες ανήλθαν στο 80,44% του ΑΕΠ
το 2013, από 79,52% το 2012 και 94,54% το 2008.
Συνάντηση Τσίπρα με τον Πάπα Φραγκίσκο την Πέμπτη
Συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο θα έχει αύριο (10 το πρωί, τοπική ώρα) στο
Βατικανό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Είναι η πρώτη συνάντηση
προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με ηγέτη κόμματος της Αριστεράς. Στην
ατζέντα της συνάντησης βρίσκονται τα θέματα της μετανάστευσης, της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της ανεργίας, αλλά και η ανάγκη για ειρήνευση της
Μέση Ανατολή.
Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι ο Πάπας Φραγκίσκος -επονομαζόμενος και «Πάπας των
Φτωχών»- έχει επικρίνει την κυριαρχία της αγοράς στις σύγχρονες κοινωνίες, έχει
ζητήσει να τερματιστούν οι συγκρούσεις στη Γάζα και σε άλλες εμπόλεμες περιοχές, ενώ
θεωρεί τη συνεργασία των θρησκειών ως γέφυρα για την ειρήνη.
Τον Αλ.Τσίπρα θα συνοδεύσουν ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης,
και ο Βάλτερ Μπάγιερ, συντονιστής του ευρωπαϊκού δικτύου οργανισμών αριστερού
θεωρητικού προσανατολισμού Transform.
Ζημιά 15 εκατ. ευρώ στον ελληνικό τουρισμό από τα ρωσικά «κανόνια»
Στα δέκα ως 15 εκατ. ευρώ αποτιμάται η ζημιά για τον ελληνικό τουρισμό από το
«ντόμινο» των λουκέτων ρωσικών πρακτορείων κατά τη διάρκεια της εφετινής
περιόδου, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ). Συνολικά περίπου 20.000 ρώσοι τουρίστες εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα. Το
πρακτορείο Versa είναι το 14ο που χρεοκοπεί από την αρχή του καλοκαιριού και το έκτο
που έφερνε πελάτες στη χώρα, με 2.000 τουρίστες σε παραθεριστικούς προορισμούς.
«Απ' ό,τι φαίνεται, βαίνουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου χρεοκοπιών»
σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, ο οποίος εκτιμά ότι ο συνολικός
αριθμός των ρώσων επισκεπτών στην Ελλάδα παραμένει εντός στόχου, μεταξύ 1,1 εκατ.
και 1,2 εκατ. αφίξεων για την εφετινή χρονιά. Ωστόσο οι συνολικές απώλειες σε
εισπράξεις από τη ρωσική και την ουκρανική αγορά για τον ελληνικό τουρισμό το 2014
ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες, επισημαίνει ο κ.
Ανδρεάδης.
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Προγραμματική σύμβαση ΥΜΑΘ με έξι δήμους για τους μεθοριακούς σταθμούς
Προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση και την ανάδειξη των υποδομών των
χερσαίων μεθοριακών σταθμών της Βόρειας Ελλάδας, θα υπογραφεί αύριο, στο ΥΜΑΘ.
Η σύμβαση, συνολικού ύψους 335.000 ευρώ αφορά τους δήμους Κομοτηνής, Μύκης,
Κάτω Νευροκοπίου, Κιλκίς, Παιονίας και Πρεσπών.
Σκωτία: Αντίστροφη μέτρηση σε τοπίο ομίχλης και οργής κατά του Λονδίνου
Αβεβαιότητα καλύπτει την κάλπη της Σκωτίας για ανεξαρτησία: Παρά την εκστρατεία
του Λονδίνου εναντίον της απόσχισης, κανείς δεν μπορεί να δει πέραν της Πέμπτης. Οι
δημοσκοπήσεις εμφανίζουν μόνο οριακά μπροστά το «όχι» ενώ η βρετανική κυβέρνηση
«ραίνει» με υποσχέσεις ενισχυμένων αρμοδιοτήτων τους Σκωτσέζους για να μην φύγουν.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν, πρώτα από όλα, πως το ποσοστό των
αναποφάσιστων βρίσκεται τουλάχιστον στο 8% (σε κάποιες φτάνει το 14%). Αυτός είναι
ο σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας, που εξουδετερώνει το προβάδισμα λίγων τεσσάρων- μονάδων που εμφανίζεται να έχει το «όχι» στην ανεξαρτησία.
Και στις τρεις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν μέχρι το βράδυ της Τρίτης, το «όχι»
εμφανίζεται στο 52% και το «ναι» στο 48% (του ICM για τον Scotsman, του Opinium για
την Daily Telegraph και της Survation για την Daily Mail). Και στις τρεις δημοσκοπήσεις,
το στρατόπεδο του «ναι» στην ανεξαρτησία εμφανίζεται να έχει ενισχυθεί τις τελευταίες
ημέρες.

Oι 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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