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Αυστηρότερες οι ποινές για χρέη στο Δημόσιο
Αυστηρότερο γίνεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 το ποινολόγιο της εφορίας για όσους
έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο. Για οφειλές που βεβαιώνονται από το νέο
έτος καταργούνται οι μηνιαίες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 2,5% και τη θέση
τους παίρνει η επιβολή μηνιαίων τόκων και προστίμων. Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο
νομοσχέδιο για την παράταση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών που κατατέθηκε
στη Βουλή.
Σε αυτό προβλέπεται ότι οφειλή που είναι ληξιπρόθεσμη για διάστημα 2 μηνών θα
επιβαρύνεται με υψηλό πρόστιμο 10%. Επιπλέον θα επιβάλλονται και τόκοι που θα
καθοριστούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη. Για
ληξιπρόθεσμες οφειλές ενός έτους το πρόστιμο θα αυξάνεται στο 20% και δύο ετών στο
30%.
Επίσης σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο οφειλέτης από το ποσό που καταβάλλει για την
αποπληρωμή του χρέους του πρώτα ξεπληρώνει τα έξοδα είσπραξης και στη συνέχεια
τους τόκους και το πρόστιμο και στο τέλος το αρχικό ποσό της οφειλής.
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-Στην περίπτωση πολλαπλών ληξιπρόθεσμων οφειλών ο φορολογούμενος έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει τη σειρά εξόφλησης των οφειλών του μόνο όταν έχει υπαχθεί σε
ρύθμιση. Σε διαφορετική περίπτωση την επιλογή θα κάνει η Φορολογική Διοίκηση.
-Η φορολογική διοίκηση υποχρεωτικά θα κοινοποιεί ατομική ειδοποίηση (ταχυδρομικά,
με ηλεκτρονικά μέσα ή με επίδοση μέσω δικαστικού κλητήρα), στον οφειλέτη στην
περίπτωση κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας του για χρέη προς το δημόσιο.
Υποχρέωση
που
δεν
ισχύει
για
κατασχέσεις
καταθέσεων
κ.α.
-Αποκλειστικά αρμόδιος για τις κατασχέσεις για χρέη προς το δημόσιο είναι ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων.
-Όταν ΠΑΕ βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης τις οφειλές τρίτων προς αυτήν θα
μπορεί να εισπράττει το δημόσιο.
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς
Κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή το νομοσχέδιο των υπουργείων Ανάπτυξης και
Οικονομικών, για τους πλειστηριασμούς, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται
διατάξεις για το κυβερνητικό συμβούλιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, για το ελληνικό
επενδυτικό ταμείο, καθώς και για την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του
δημοσίου. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προς
συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και θα ψηφιστεί το Σάββατο από την
Ολομέλεια, έπειτα από δεκάωρη συζήτηση.
Ανακοινώνοντας στις 10 το βράδυ της Πέμπτης από την Ολομέλεια την κατάθεση του
νομοσχεδίου ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γ. Δραγασάκης, εξέφρασε την δυσαρέσκειά του
για το γεγονός ότι εισάγεται σε τόσο σύντομο χρόνο προς συζήτηση και ψήφιση. «Ελπίζω
η κυβέρνηση να έχει κάποιες πειστικές απαντήσεις για αυτό» είπε από την έδρα και
ευχήθηκε στους βουλευτές «που θα θελήσουν να το διαβάσουν» καλό ξενύχτι.
Με το προτεινόμενο άρθρο του σχεδίου νόμου, μεταξύ άλλων, αναστέλλονται οι
πλειστηριασμοί σε βάρος της πρώτης κατοικίας οφειλετών, έως την 31η Δεκεμβρίου
2014, εφόσον αυτοί πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια που θέτει ο νόμος.
Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ
Ψηφίστηκε επί της αρχής, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Ολομέλεια της Βουλής το
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καθιέρωση του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), το οποίο περιλαμβάνει και πληθώρα άλλων διατάξεων.
Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ενώ καταψηφίστηκε από
τα υπόλοιπα κόμματα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προηγήθηκε η κατάθεση από τον
υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα μιας σειράς νομοτεχνικών αλλαγών και
προσθηκών στο νομοσχέδιο.
Μεταξύ
των
αναδιατυπώσεων
περιλαμβάνονται
οι
εξής:
-Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ κατά 60% για τα ακίνητα για τα οποία ισχύει μερική απαγόρευση
χρήσης εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (η αρχική διατύπωση προέβλεπε 30% μείωση).
-Για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, προβλέπεται μηδενικός συντελεστής ειδικών κτηρίων,
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καθώς και μηδενικός συντελεστής βοηθητικών χώρων, και για τα ειδικά κτήρια
κτηνοτροφικής χρήσης (το αρχικό σχέδιο αναφερόταν μονάχα στα αγροτικής χρήσης
ειδικά
κτήρια).
-Από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες,
καθώς και οικογένειες με ένα μέλος με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 80%, σύμφωνα με
τις αρχικές προβλέψεις του νομοσχεδίου, με τη μόνη διαφορά ότι πλέον το πλαφόν του
συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος, ανεβαίνει από τις 9000 ευρώ, για
να καλύψει και οικογένειες με φορολογητέο εισόδημα έως 12000.
-Καταγράφεται η ρητή διαβεβαίωση του υπουργού Οικονομικών, πως για να ισχύσει η
μερική ή η ολική απαλλαγή από την καταβολή ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να
μην έχει αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία
(στην αρχική διατύπωση, υπήρχε μονάχα ο όρος της μη δέσμευσης του ενδιαφερομένου
με ληξιπρόθεσμες οφειλές).
Και το 2014 ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση
Ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση (13%) θα ισχύσει και το 2014.
Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την παράταση της απαγόρευσης των
πλειστηριασμών που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. Στο νομοσχέδιο σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή έχει στόχο τη
διατήρηση των τελικών τιμών στην εστίαση και της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας
στον τουριστικό τομέα καθώς και τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο «δεδομένου ότι η πιλοτική εφαρμογή του συντελεστή
(13%) από την 1.8.2013 δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση των εσόδων του Δημοσίου,
προτείνεται η διατήρησή του στο μέλλον».
Διαμαρτυρία με κάλαντα στο γραφείο του Γρηγοράκου
Έξω από το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Λ.Γρηγοράκου βρέθηκαν
νωρίς το πρωί της Παρασκευής δεκάδες μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ για να του ψάλλουν τα
«κάλαντα», εν όψει του διαλόγου για τη διαδημοτική κινητικότητα.
Οι εργαζόμενοι της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τριγωνάκια στα χέρια έψαλαν «κάλαντα» δικής τους
έμπνευσης, με μηνύματα κατά της λιτότητας και της διαθεσιμότητας. Επιπλέον,
κρατούσαν ένα κουτί με τη φωτογραφία του Μιχάλη Λιάπη και ζητούσαν ενίσχυση υπέρ
του πρώην υπουργού. Μετά τα «κάλαντα» έξω από το κλειστό γραφείο του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών, οι εργαζόμενοι κατέβηκαν στην είσοδο του κτιρίου, αναμένοντας
τον Λ.Γρηγοράκο. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.
Υποβάθμιση της ΕΕ σε ΑΑ+
Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μία
βαθμίδα, από «AAA» σε «AA+», προχώρησε η Standard & Poor’s, διατυπώνοντας
ανησυχίες όσον αφορά στις συζητήσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
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Ο διεθνής οίκος διατήρησε, παράλληλα, σταθερή την προοπτική, πράγμα που σημαίνει ότι
δεν έχει πρόθεση να μεταβάλει την αξιολόγησή του μεσοπρόθεσμα. Η S&P διευκρινίζει,
πάντως, ότι η υποβάθμιση δεν επηρεάζει τις αξιολογήσεις του κάθε κράτους - μέλους
ξεχωριστά.
Κατάρρευση οροφής με δεκάδες τραυματίες σε θέατρο του Λονδίνου
Τουλάχιστον 81 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση της οροφής του
γνωστού θεάτρου Apollo στο Λονδίνο, εν μέσω μιας παράστασης.
«Ένα τμήμα της οροφής του θεάτρου κατέρρευσε με αποτέλεσμα κομμάτια αυτής να
πέσουν πάνω στο κοινό που εκείνη την ώρα παρακολουθούσε την παράσταση», δήλωσε
ο πυροσβέστης Νικ Χάρντινγκ.
Οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν πληγές στο κεφάλι, ενώ 7 μεταφέρθηκαν στο
νοσοκομείο αφού υπέστησαν σοβαρότερους τραυματισμούς. Εκπρόσωπος της
αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί 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.

4

