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Στα 540,9 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ
Στα 540,9 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό απλήρωτων αιτήσεων για επιστροφή ΦΠΑ
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Οι
επιστροφές ΦΠΑ γίνονται με ταχύτερους ρυθμούς το τελευταίο διάστημα, κάτι που
ενδεχομένως να συνδέεται και με την προεκλογική περίοδο. Είναι ενδεικτικό ότι την
προηγούμενη εβδομάδα ο απλήρωτος ΦΠΑ ξεπερνούσε τα 590 εκατ. ευρώ, ενώ πλέον
έχει μειωθεί στα 540 εκατ. ευρώ, ήτοι μέσα σε μια εβδομάδα εξοφλήθηκαν 50 εκατ. ευρώ
ή 340 αιτήσεις πληρωμών.
Από τις αρχές του έτους έχουν υποβληθεί 2.899 αιτήσεις για την επιστροφή ΦΠΑ, εκ των
οποίων διεκπεραιώθηκαν μετά τις 90 ημέρες οι 77 αιτήσεις, ενώ ήδη 382 αιτήσεις
βρίσκονται σε αναμονή άνω των 90 ημερών. Σημειώνεται πως η Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων έχει επανειλημμένα ζητήσει οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ με χρόνο
αναμονής πάνω από 90 ημέρες, να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα, καθώς από το
Σεπτέμβριο 2013 η επιστροφή φόρων από το Δημόσιο επιβαρύνεται με τόκο
εκπρόθεσμης επιστροφής, για το οποίο υπάρχει ευθύνη του υπαλλήλου και της ΔΟΥ.
Ωστόσο, ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή ΦΠΑ ανέρχεται σήμερα σε 366
ημέρες.
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Σχέδιο Σόιμπλε για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ αποκαλύπτει ο Γκάιτνερ
Το γερμανικό σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη είχε παρουσιάσει στα
τέλη Ιουλίου 2012 ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στον τότε
Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Τίμοθι Γκάιτνερ. Ο Γκάιτνερ στο βιβλίο του που μόλις
κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ με τίτλο «Stress Test» περιγράφει ότι κατά τη διάρκεια ταξιδιού
του στην Ευρώπη επισκέφθηκε το νησί Σιλτ, στη Βόρεια Θάλασσα, για να συναντήσει τον
Γερμανό υπουργός Οικονομικών.
Εκεί, υποστηρίζει, ότι ο Σόιμπλε του δήλωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ευρώπη οι
οποίοι συνεχίζουν να νομίζουν ότι είναι εύλογη, ακόμα και επιθυμητή, η στρατηγική να
διωχθούν οι Έλληνες εκτός της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τον τέως υπουργό Οικονομικών
των ΗΠΑ η σκέψη του Σόιμπλε ήταν ότι με την Ελλάδα εκτός, η Γερμανία θα μπορούσε
να διαθέσει την οικονομική στήριξη που χρειαζόταν η Ευρωζώνη, αφενός διότι ο
γερμανικός λαός δεν θα εκλάμβανε τη βοήθεια προς την Ευρώπη ως στήριξη των
Ελλήνων, αφετέρου γιατί η ελληνική έξοδος θα τρομοκρατούσε αρκετά την Ευρώπη για
να προχωρήσει σε ένα ισχυρότερο τείχος προστασίας. «Βρήκα το επιχείρημα
τρομακτικό» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκάιτνερ.
Αυστηρά πρόστιμα για 730.000 ανασφάλιστα οχήματα
Περίπου 67.500 ανασφάλιστα οχήματα έχει εντοπίσει η τροχαία σε ελέγχους που
διενήργησε τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 15% των 450.000
οχημάτων που ήλεγξε η Τροχαία ήταν ανασφάλιστα. Συνολικά εκτιμάται πως
κυκλοφορούν 730.000 ανασφάλιστα οχήματα. Μέχρι τώρα έχουν βρεθεί 270.000
περίπου ανασφάλιστα Ι.Χ., 330.000 ανασφάλιστα δίκυκλα και 120.000 ανασφάλιστα
φορτηγά ιδιωτικής χρήσης.
Η ΓΓΠΣ θα στέλνει σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου οχήματος ειδοποιητήριο με το οποίο
θα τον καλεί να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες και να πληρώσει παράβολο 250 ευρώ. Αν ο
κάτοχος του αυτοκινήτου δεν συμμορφωθεί, ο νόμος προβλέπει την επιβολή νέου
προστίμου 500 ευρώ σε συνδυασμό με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Συμφωνία Ελλάδας-Αυστραλίας για βίζα εργασίας σε 500 νέους
Διακρατική συμφωνία για χορήγηση βίζας σε 500 νέους 18 έως 30 ετών με δικαίωμα
εργασίας έως ένα χρόνο, υπέγραψαν Ελλάδα – Αυστραλία.
Η σχετική συμφωνία, θα πρέπει πρώτα να επικυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο πριν
τεθεί σε ισχύ. Από ελληνικής πλευράς, υπέγραψε τη συμφωνία η υπουργός Τουρισμού,
Όλγα Κεφαλογιάννη και από αυστραλιανής ο υπουργός Μετανάστευσης, στο
ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, στην Καμπέρα. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι η ενδυνάμωση
των δεσμών και η προώθηση της κινητικότητας των νέων μεταξύ των δύο χωρών. Αρχικά
η διμερής συμφωνία θα αφορά 500 νέους, φοιτητές 18-30 ετών, που θα έχουν τη
δυνατότητα να συνδυάσουν ένα ταξίδι στην Αυστραλία ή στην Ελλάδα, αντίστοιχα, με
άδεια εργασίας, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα.
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Μέχρι τις 11 Ιουνίου η απολογία Παπακωνσταντίνου για τη λίστα Λαγκάρντ
Ενώπιον του αρεοπαγίτη ειδικού ανακριτή Ιωσήφ Τσαλαγανίδη θα απολογηθεί μέχρι τις
11 Ιουνίου, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου για την
υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, πέντε
άτομα εκ των οποίων και στελέχη του ΣΔΟΕ κατέθεσαν συμπληρωματικά ως μάρτυρες
κάτω από άκρα μυστικότητα στον ειδικό ανακριτή, προκειμένου να διασταυρωθούν
συγκεκριμένα στοιχεία που συνδέονται με τις αξιόποινες πράξεις, καθώς εκτιμάται ότι το
αποδεικτικό υλικό που υπάρχει στο φάκελο της δικογραφίας είναι ολοκληρωμένο.
Στη δικογραφία του κ. Παπακωνσταντίνου έχουν ενταχθεί και συναφείς υποθέσειςδικογραφίες των μη πολιτικών προσώπων που εκκρεμούν στους οικονομικούς
εισαγγελείς και αφορούν σε συγγενικά πρόσωπα του πρώην υπουργού Οικονομικών.
Ιδρύθηκε η Πανελλήνια Αναπτυξιακή Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Την ίδρυση της Πανελλήνιας Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με
πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης,
ανακοίνωσε η ΟΕΕΘ. Το καταστατικό της εγκρίθηκε σύμφωνα με τον νόμο και ήδη
δημοσιεύθηκε με αριθμό ΓΕΜΗ 130212806000. «Θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός της
εταιρείας από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης θα
είναι επιτυχής και θα ανταποκριθεί στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του», σημειώνεται
στην ανακοίνωση.
H ΟΕΕΘ υπογραμμίζει ότι η αναπτυξιακή εταιρεία θα συμβάλλει αποφασιστικά στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του νομού μας και γενικά της Ελλάδος και θα
βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που ορθώνονται για να
ξεπεράσουν την κρίση που σήμερα διέρχονται, ώστε να οδηγηθούν στον δρόμο της
ανάκαμψης και της επιβίωσης, κάτι που άλλωστε είναι και το ζητούμενο.
Λιγότερες οι ληστείες και οι ανθρωποκτονίες το α' τετράμηνο του 2014
Μεγάλες μειώσεις σε ανθρωποκτονίες, ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές τροχοφόρων
κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ., στη στατιστική απεικόνιση της εγκληματικότητας για το α’
τετράμηνο (Ιανουάριος-Απρίλιος) του 2014. Πιο συγκεκριμένα, οι ανθρωποκτονίες έχουν
σημειώσει μείωση που ξεπερνά το 35% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2013, ενώ
οι ανθρωποκτονίες που είχαν ως κίνητρο τη ληστεία ελαττώθηκαν κατά 64,3%.
Επίσης, διαπράχθηκαν σε όλη την επικράτεια 358 λιγότερες ληστείες, 2.984 λιγότερες
κλοπές – διαρρήξεις και 3.084 λιγότερες κλοπές τροχοφόρων σε σχέση με το α’
τετράμηνο του 2013. Σε επίπεδο επικράτειας, οι ληστείες καταγράφουν συνολική μείωση
που αγγίζει το 20,4%, ενώ στην Αττική η μείωση ξεπερνά το 21,3%.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, αξιοσημείωτες μειώσεις καταγράφονται και στις κλοπές
τροχοφόρων τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και σε στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη,
με τα ποσοστά μείωσης να κυμαίνονται από 25% έως 32% περίπου.
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Πάνω από 200 νεκροί σε ορυχείο της Τουρκίας, εκατοντάδες αγνοούμενοι
Σε εθνική τραγωδία εξελίσσεται η καταστροφή που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο της
Τουρκίας, βορειοανατολικά της Σμύρνης: Τουλάχιστον 201 άνθρωποι σκοτώθηκαν και
άλλοι τόσοι παραμένουν παγιδευμένοι - χωρίς καμία βοήθεια - στις υπόγειες στοές, όπου
σημειώθηκε έκρηξη. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία, κρίσιμες θεωρούνται οι
πρωινές ώρες για την εξεύρεση επιζώντων.
Τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο τούρκος υπουργός Ενέργειας Τανέρ Γιλντίζ ανακοίνωσε
πως ο αριθμός των νεκρών βρίσκεται στους 201 και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Την ώρα
της έκρηξης βρίσκονταν 787 ανθρακωρύχοι στα έγκατα της γης στο ορυχείο στην πόλη
Σομά. Το δυστύχημα συνέβη την ώρα αλλαγής της βάρδιας, κάτι που σημαίνει ότι στο
ορυχείο βρίσκονταν συγκεντρωμένοι πολύ περισσότεροι εργάτες από ό,τι συνήθως.
Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 363 ανθρακωρύχοι.
Παγκόσμια Τράπεζα: Η Ελβετία η ακριβότερη χώρα του κόσμου
Η Ελβετία είναι η πιο ακριβή χώρα του κόσμου σε σύνολο 177 χωρών όπως προκύπτει
από πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Παγκόσμια Τράπεζα. Ακολουθούν
η Νορβηγία, οι Βερμούδες και η Αυστραλία.
Η Σιγκαπούρη, το Παρίσι, το Όσλο και η Ζυρίχη είναι οι πιο ακριβές πόλεις διεθνώς και
ακολουθούν Σίδνεϊ και Μελβούρνη. O κατώτερος ετήσιος μισθός ανέρχεται σε 29.982
δολάρια στην Αυστραλία (είναι ο υψηλότερος μεταξύ των οικονομικά ανεπτυγμένων
χωρών του ΟΟΣΑ) και ενώ στη Νέα Ζηλανδία διαμορφώνεται σε 23.127 δολάρια, στον
Καναδά σε 20.285 δολάρια, στη Βρετανία σε 19.674 δολάρια και στις ΗΠΑ σε 14.978
δολάρια.

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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