15 Ιανουαρίου 2014
Πανηγυρικό μήνυμα μετέφερε ο Α.Σαμαράς στο Στρασβούργο
Το πρόγραμμα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσίασε, το πρωί της
Τετάρτης, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
στο Στρασβούργο. Στις προτεραιότητες συγκαταλέγονται η απασχόληση, η οικονομική
και κοινωνική συνοχή, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η εμβάθυνση της ενοποίησης και
η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, η αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων,
συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της ΕΕ, καθώς και η θαλάσσια πολιτική.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ελληνική προεδρία στα θέματα της οικονομίας, ανάπτυξης και
μετανάστευσης και για αυτό τον λόγο τον πρωθυπουργό συνοδεύουν στο Στρασβούργο
οι υπουργοί Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκης και Οικονομικών Γ.Στουρνάρας. Στην
πρωθυπουργική αποστολή συμμετέχει επίσης και ο σύμβουλός του Στ.Παπασταύρου, τον
οποίον ο πληροφορίες θέλουν να αναλαμβάνει μελλοντικά τη θέση του υπουργού
Οικονομικών σε αντικατάσταση του κ. Στουρνάρα.
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Οι «παρενέργειες» από την αποσύνδεση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου
Τα λάθη στην υποβολή δηλώσεων πλέον δεν συγχωρούνται ξεκαθαρίζει η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών η οποία παρέσχε
διευκρινίσεις για την αποσύνδεση της υποβολής δήλωσης από την καταβολή του φόρου.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η αποσύνδεση της υποβολής
δήλωσης από την καταβολή του φόρου συνεπάγεται ότι ταυτόχρονα με την
οριστικοποίηση υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης (εκτελεστός τίτλος), το ποσό φόρου
που θα προκύπτει θα βεβαιώνεται άμεσα στο φορολογούμενο. Με την οριστικοποίηση
της υποβολής της δήλωσης θα εκδίδεται το σημείωμα για την πληρωμή του φόρου στο
οποίο περιέχεται ο αριθμός της «Ταυτότητας Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί
η εντολή πληρωμής στην τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ μέσω «Βεβαιωμένων Οφειλών».
Τρίμηνη παράταση στο πρόγραμμα για τους ενήμερους δανειολήπτες
Παράταση τριών μηνών για την υπαγωγή στο πρόγραμμα διευκόλυνσης που ισχύει για
τους ενήμερους οφειλέτες δανείων έδωσε, την Τετάρτη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Θανάσης Σκορδάς. Όπως ανακοινώθηκε, η παράταση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να
υπάρχει επαρκής χρόνος για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους να
αξιολογήσει την πορεία του προγράμματος.
Ο υπαγόμενος στη ρύθμιση δανειολήπτης δεν θα καταβάλλει δόση μεγαλύτερη του 30%
του καθαρού εισοδήματος του. Οι άνεργοι με μηδενικό εισόδημα ή μόνον το επίδομα
ανεργίας, αποκτούν δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για
χρονικό διάστημα έξι μηνών, συνεχόμενο ή τμηματικά προστιθέμενο.
Διορθώνει το ΥΠΟΙΚ τα στοιχεία για τα εμβάσματα του 2009-2011
Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα
εμβάσματα που έφυγαν στο εξωτερικό την 2009-2011. Σε αυτήν σημειώνει ότι το
επίμαχο διάστημα βγήκαν 54.000 εμβάσματα και όχι 54 δισ. ευρώ. Παράλληλα
επισημαίνει ότι ο έλεγχος έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες.
«Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ τους πρώτους 10 μήνες του 2013 είχε ολοκληρωθεί ο
έλεγχος σε μόλις 2 υποθέσεις, με την αλλαγή της νομοθεσίας τους επόμενους 2 μήνες
(Νοέμβριο και Δεκέμβριο) ολοκληρώθηκαν άλλες 44 υποθέσεις. » Από το σύνολο δε των
ολοκληρωμένων υποθέσεων το δημόσιο εισέπραξε βάση ελέγχων και συμπληρωματικών
δηλώσεων περίπου 18,5 εκατ. ευρώ» εξηγεί.
Το ΥΠΟΙΚ δεσμεύεται ότι η επιτάχυνση στους ελέγχους θα είναι ακόμη μεγαλύτερη το
επόμενο διάστημα, τόσο για τα εμβάσματα της περιόδου αυτής όσο και για αυτά της
λεγόμενης λίστας Λαγκάρντ. Πρόκειται για εμβάσματα τα οποία ελέγχονται με την
ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
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Παγκόσμια Τράπεζα: Η διεθνής οικονομία θα «ανεβάσει ταχύτητα» το 2014
Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά πως η διεθνής οικονομία θα αρχίσει να «ανεβάζει ρυθμό»
το 2014, χάρη στην «αλλαγή σελίδας» στις μεγάλες οικονομίες και την σταθερά ισχυρή
πορεία της κινεζικής οικονομίας. Βελτιώνοντας τις εκτιμήσεις της για το «παγκόσμιο
ΑΕΠ» στο +3,2% φέτος, η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει επίσης ότι η οικονομία της
Ευρωζώνης θα ενισχυθεί κατά 1,1%.
Στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της για την διεθνή οικονομία, που δημοσιεύτηκαν την
Τετάρτη, η Τράπεζα ανεβάζει κατά 0,2 μονάδες τις προβλέψεις της και για το παγκόσμιο
ΑΕΠ και για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης.
Διανομή 660 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα σχεδιάζει η κυβέρνηση
Στο ποσό των 950 εκατομμυρίων ευρώ εκτιμά, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο
Οικονομικών ότι θα διαμορφωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης του
2013. Αυτό σημαίνει ότι πιθανώς η κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της, προεκλογικά,
περίπου 660 εκατ. ευρώ για μέτρα κοινωνικής πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι το
πλεόνασμα αυτό θα πιστοποιηθεί από την Eurostat στις 23 Απριλίου.
Στόχος της κυβέρνησης είναι, αμέσως μετά την επικύρωση των στοιχείων από την
Eurostat, τον Απρίλιο, να προχωρήσει σε αποφάσεις για την κατανομή και διανομή του
μεγαλύτερου μέρους του ποσού αυτού σε οικονομικά αδύναμες ομάδες του πληθυσμού.
Σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να διανείμει το
70% της υπέρβασης του πρωτογενούς πλεονάσματος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να
διαθέσει περίπου 660 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων, καθώς ο
αρχικός στόχος του προϋπολογισμού του 2013 ήταν «μηδενικό» πλεόνασμα. Οι
εκτιμήσεις αυτές -παρότι όχι οριστικές ακόμη- βασίζονται στα στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού που έδωσε χθες, Τρίτη, στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Χρ.Σταϊκούρας.
Εθνική Επιτροπή για τη σύνταξη νέου φορολογικού συστήματος ζητεί ο Μίχαλος
Τη συγκρότηση μιας εθνικής επιτροπής ειδικών και τεχνοκρατών για τη σύνταξη «ενός
ελληνικού φορολογικού συστήματος από Έλληνες για τους Έλληνες» ζητεί ο πρόεδρος
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ) Κ. Μίχαλος, με
υπόμνημά του προς το υπουργείο Οικονομικών. Όπως επισημαίνει στο υπόμνημά του ο κ
Μίχαλος, «παρά τους εκατοντάδες νόμους και τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία
επιχειρήθηκε ο δήθεν ‘εκσυγχρονισμός’ του από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, το
φορολογικό μας σύστημα παραμένει εξαιρετικά πολύπλοκο και δημοσιονομικά
αναποτελεσματικό, επιτείνοντας τις κοινωνικές αδικίες και δημιουργώντας αντικίνητρα
για την επιχειρηματικότητα».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, αποτελεί ότι για τον
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που είναι σε ισχύ μόλις ένα χρόνο, έχουν
εκδοθεί περισσότερες από εβδομήντα αποφάσεις και εγκύκλιοι. «Είμαστε απόλυτα
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πεπεισμένοι και όλοι συμφωνούν σε αυτό, ότι οι φορολογικοί νόμοι πρέπει να είναι
απολύτως ξεκάθαροι στο τι ισχύει και τι όχι. Διάχυτη είναι όμως στην κοινή γνώμη και
κυρίως σε όσους ασχολούνται με τα οικονομικά, η άποψη ότι με τις διατάξεις των
φορολογικών νόμων που έχουν τελευταία ψηφισθεί από την Βουλή των Ελλήνων, αυτό
δεν ισχύει», σημειώνει ο κ. Μίχαλος, προσθέτοντας ότι σωρεία διατάξεων από τον Ν.
2238/1994, τον Ν. 2523/1997, τον Ν.4172/2013 και Ν. 4174/2013 «βρίσκονται σε
πλήρη αντίθεση».
Τονίζει ακόμη ότι οι νέες φορολογικές διατάξεις θα έπρεπε να ενθαρρύνουν την
επιχειρηματικότητα και να δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη, πράγμα που –κατά τον ίδιοσήμερα δε συμβαίνει. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ ζητεί να επανεξεταστούν πολλές
επί μέρους διατάξεις «που και άδικες είναι και προκαλούν κοινωνικές ανισότητες και
τριγμούς».
ΕΣΕΕ: Χαριστική βολή η υπερφορολόγηση και τα εξωπραγματικά πρόστιμα
Ανησυχία για τις 21 ανατροπές με 1,7 δισ. ευρώ πρόσθετα βάρη στη φορολογία
εισοδήματος και κεφαλαίου που επιβαρύνουν φέτος όλους ανεξαιρέτως τους
φορολογουμένους εκφράζει ο εμπορικός κόσμος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
Η ΕΣΕΕ αντιδρά έντονα στα πρόστιμα «εξόντωσης και όχι συμμόρφωσης» που
επιβάλλονται στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ενώ επισημαίνει ότι η «αμαρτωλή»
κατηγορία του άρθρου 48 του Ν.2238/94 και ο όρος «ελεύθερος επαγγελματίας» παύει
πλέον να υφίσταται, τουλάχιστον φορολογικά.
Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων από κάθε πηγή, η
ενιαία αντιμετώπιση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα εξωπραγματικά
πρόστιμα, αλλά και ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων είναι μερικές μόνο από τις
αλλαγές που, κατά τη συνομοσπονδία, οδηγούν την «κούρσα» προς την επίτευξη των
στόχων του κρατικού προϋπολογισμού, όσον αφορά το σκέλος των εσόδων.
Απαγωγή γνωστού επιχειρηματία, συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς το πρωί της Τετάρτης
πληροφορίες ανέφεραν ότι γνωστός επιχειρηματίας έπεσε θύμα απαγωγής.
Κατά τις ίδιες ανεπιβεβαίωτες, προς το παρόν, πληροφορίες, ο επιχειρηματίας απήχθη
από την περιοχή του Κορωπίου, ενώ φέρεται να είχε λάβει πρόσφατα μεγάλο ομολογιακό
δάνειο.
Επιβραδύνθηκε το 2013 η ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας
Στον πιο αδύναμο ρυθμό της από την επιστροφή σε θετικά πρόσημα διαμορφώθηκε η
ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας το 2013, επιβραδυνόμενη στο 0,4% του ΑΕΠ το
2013. Η μικρότερη των εκτιμήσεων αύξηση του ΑΕΠ αποδίδεται στην πιο αδύναμη
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αύξηση των εξαγωγών, η ενίσχυση των οποίων ήταν περιορισμένη σε σύγκριση με τον
προηγούμενο χρόνο.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, το
γερμανικό ΑΕΠ ενισχύθηκε το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους κατά 0,25%,
διαμορφώνοντας τη συνολική μεταβολή για το 2013 στο +0,4%. Οι εκτιμήσεις περίμεναν
οριακά ισχυρότερη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη του 2013 είναι έτσι η πιο αδύναμη από την
περίοδο μετά την κρίση: Το 2012, το γερμανικό ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,7%, το 2011
κατά 3,3%.

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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