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Παράταση για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων
Στις εκκλήσεις λογιστών, φοροτεχνικών και φορολογουμένων για παράταση
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων
πελατών-προμηθευτών του πρώτου τριμήνου του 2014 που κανονικά εξέπνεε
στις 2 Ιουνίου ανταποκρίθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων,
Χάρης Θεοχάρης.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για την
εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων
του πρώτου τριμήνου 2014, καθώς και την περαιτέρω εξειδίκευση των
συναλλαγών που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή ο κ. Θεοχάρης
εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία οι καταστάσεις του πρώτου
τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος
Ιουλίου 2014.
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Με άλλη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων παρατείνεται
έως τις 10 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων
πελατών-προμηθευτών του 2013, για όλους τους υπόχρεους.
Στα 320,4 δισ. ευρώ μειώθηκε το χρέος στα τέλη Μαρτίου 2014
Στα 320,4 δισ. ευρώ ή στο 175,1% του ΑΕΠ μειώθηκε το χρέος της κεντρικής
κυβέρνησης στα τέλη Μαρτίου 2014, από 321,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τα 320,4
δισ. ευρώ του χρέους, τα 230,9 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια και τα 89,4 δισ.
ευρώ σε ομόλογα και βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
Συγκεκριμένα, το 76,8% του χρέους ή 245,9 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια
φυσικής διάρκειας άνω των 5 ετών, το 10,3% του χρέους ή 33 δισ. ευρώ
αφορούν σε δάνεια φυσικής διάρκειας 1 έως 5 έτη , ενώ το 12,9% του χρέους
ή 41,3 αφορούν σε δάνεια που ωριμάζουν μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2015. Αξίζει
να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με το 2012, τα δάνεια έχουν αυξηθεί (ήταν στα
200,8 δισ. ευρώ) και τα ομόλογα μειώθηκαν (ήταν 104,6 δισ. ευρώ). Η εξέλιξη
αυτή αντανακλά τη σταδιακή μεταφορά του ελληνικού χρέους από τους
ιδιώτες στον επίσημο τομέα, από τη διεξαγωγή του PSI και μετά.
Στο «Β» αναβάθμισε η Fitch την Ελλάδα, με σταθερές προοπτικές
Κατά μία βαθμίδα αναβάθμισε στο «Β» την ελληνική πιστοληπτική ικανότητα
η Fitch, λέγοντας πως ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος ρευστότητας έχει μειωθεί έστω και αν, όπως σημειώνεται, αυτό εξαρτάται ακόμη ακόμη την τήρηση του
μνημονίου.
Οι
προοπτικές
της
αξιολόγησης
είναι
σταθερές.
Ο οίκος σημειώνει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, την ύπαρξη
«μερικού» χρηματοδοτικού κενού μέχρι το 2015 (για το οποίο όμως,
σημειώνεται, υπάρχουν επιλογές), την πρόσφατη ανάκτηση περιορισμένης
πρόσβασης στις αγορές και την «αξιοσημείωτη μείωση του ελλείμματος κατά
τα τελευταία τέσσερα χρόνια». Ο οίκος θεωρεί πιθανότερο σενάριο τη
διεξαγωγή εκλογών στο πρώτο τρίμηνο του 2015, αν και σημειώνει ότι «δεν
μπορούν να αποκλειστούν για φέτος πρόωρες κάλπες».
Πώς και ποιους θα ευνοήσει το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα, αλλά και στοιχεία
για την πρόοδο του ΕΣΠΑ θα παρουσιάσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής
Χατζηδάκης. Ο ελληνικός χάρτης ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για
την περίοδο 2014-2020 που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει
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ποσοστά ενισχύσεων που θα φτάνουν έως και το 45% ανάλογα με το μέγεθος
της επιχείρησης που την πραγματοποιεί, αλλά και την περιοχή στην οποία θα
πραγματοποιείται. Πρόκειται για ενισχύσεις που θα δοθούν είτε μέσω του
νέου ΕΣΠΑ είτε μέσω άλλων διαρθρωτικών ταμείων τα επόμενα χρόνια στις
επιχειρήσεις που θα κάνουν επενδύσεις.
Οι ενισχύσεις της νέας περιόδου 2014-2020 είναι μειωμένες σε σύγκριση με
τον προηγούμενο χάρτη ενισχύσεων 2007-2013 από 5% έως και 15%
ανάλογα με την περιφέρεια. Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις τα
ποσοστά αυτά αυξάνονται έως και 20% ανάλογα με το μέγεθος της
επιχείρησης αλλά και την περιοχή στην οποία θα δραστηριοποιείται και
μπορεί να φτάσουν έως το 45%.
Στο νέο χάρτη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η
Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο,
που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ
και καλύπτουν το 56,1% του πληθυσμού της Ελλάδας, θα είναι επιλέξιμες για
τις υψηλότερες περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις που θα μπορεί να
φτάσουν στο 45%.
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,046 δισ.ευρώ το πρώτο τετράμηνο
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1.046 εκατ. ευρώ καταγράφηκε στο πρώτο
τετράμηνο του 2014, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 306 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 742
εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού,
σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου
2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού
ύψους 1.146 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2.426 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 1.459 εκατ. ευρώ.
Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ με 2,5% σε νέα δημοσκόπηση
Με 2,5 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ, που συγκεντρώνει 30%
στην εκτίμηση ψήφου, έναντι της ΝΔ με 27,5%, σύμφωνα με νέα
δημοσκόπηση της Public Issue για τις ευρωεκλογές, που δημοσιεύει η
«Εφημερίδα των Συντακτών». Η Ελιά βρίσκεται στην τρίτη θέση με ποσοστό
8,5%, ενώ ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 8%, το ΚΚΕ με 6,5%, Το Ποτάμι με
6,5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 3% και η ΔΗΜΑΡ με 2,5%. Στο 24%,
παραμένει η αδιευκρίνιστη ψήφος.
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Τα ποσοστά στην κατηγορία «Λοιπά», με σύνολο 7,5%, κατανέμονται ως εξής:
ΛΑΟΣ 1,6%, ΕΠΑΜ 1%, Οικολόγοι Πράσινοι-Πειρατές 0,9%, ΓέφυρεςΔημιουργία Ξανά! Θ. Τζήμερος-Δράση Θ. Σκυλακάκης 0,8%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,5%
Ένωση Κεντρώων 0,5%, Λοιπά 1,4%. Σύμφωνα με την εκτίμηση των εδρών, με
βάση τα παραπάνω ποσοστά η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνουν από 6 έδρες,
Ελιά, ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή και Ποτάμι από 2 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 1 έδρα,
ενώ η ΔΗΜΑΡ θα διεκδικήσει 1 έδρα (0-1).
Αντ.Σαμαράς: Ένα «ατύχημα» αρκεί για να ξαναπέσουμε πίσω στην
κρίση
Το δίλημμα της ευρωκάλπης θέτει με μεγαλύτερη ένταση τώρα ο
πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, «ένα μικρό λάθος να γίνει τώρα,
κινδυνεύουμε να ξαναπέσουμε πίσω στην κρίση». Ο Αντ.Σαμαράς τονίζει ότι
«εάν αποδοκιμαστούν όσοι θέλουν αποσταθεροποίηση, τότε η Βουλή μπορεί
να εξαντλήσει την 4ετία». Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα
Έθνος, την Παρασκευή, ο Αντώνης Σαμαράς επισημαίνει ότι οι πολίτες δεν
θέλουν εθνικές εκλογές και υπογραμμίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα για την
κυβέρνηση
καθώς
οι
κάλπες
είναι
για
την
Ευρωβουλή.
«Θα ήταν λάθος να αφήσουμε να δημιουργηθεί αστάθεια ξανά, εξαιτίας των
ευρωεκλογών. Γιατί η αστάθεια μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες συνέπειες...
Χρειάστηκαν πολλές θυσίες για να σηκωθεί η Ελλάδα στα πόδια της. Αλλά θα
αρκούσε ένα "ατύχημα" ή μια χαλαρή στάση στην εκλογική αναμέτρηση για
να πάνε όλα στράφι. Και να γυρίσουμε πάλι εκεί που βρεθήκαμε πριν από
τέσσερα χρόνια» τονίζει ο πρωθυπουργός. «Τώρα χρειαζόμαστε σταθερότητα
περισσότερο από ποτέ. Αποφύγαμε τα χειρότερα, μπήκαμε στην ανάκαμψη,
αλλά ο κίνδυνος να γυρίσουμε πίσω δεν έχει αποτραπεί πλήρως» σημειώνει.
Παράλληλα, πάντως, σημειώνει ότι οι πολίτες την Κυριακή, δεν ψηφίζουν για
κυβέρνηση, αλλά για την Ευρωβουλή.
Έκκληση Καλαφάτη για συμμετοχή στον β΄γύρο των εκλογών
Έκκληση στους Θεσσαλονικείς, να συμμετέχουν μαζικά στην εκλογική
αναμέτρηση της Κυριακής και στην απόφαση για την καθημερινότητά τους τα
επόμενα πέντε χρόνια, απηύθυνε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή «Έξι-Δέκα» της ΝΕΡΙΤ.
«Είναι σημαντικό να έρθουν οι Θεσσαλονικείς που απείχαν την πρώτη
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Κυριακή, ανεξαρτήτως τι θα ψηφίσουν, όχι επειδή μπορεί έτσι να ενισχυθεί η
δική μου υποψηφιότητα, αλλά για να μην αφήσουν άλλους να πάρουν τις
αποφάσεις που τους αφορούν. Ζητώ να ασχοληθούν, να δουν το πρόγραμμά
μας, και όποιο πρόγραμμα έχει ο κ. Μπουτάρης και να αποφασίσουν ποιος
μπορεί να “τρέξει” την πόλη», τόνισε ο κ. Καλαφάτης.
Δεύτερος νεκρός στην Κωνσταντινούπολη στις τεταμένες διαδηλώσεις
Το θάνατο και δεύτερου ατόμου που τραυματίστηκε στις συγκρούσεις με
φόντο τις διαδηλώσεις της Πέμπτης στην Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε ο
κυβερνήτης της πόλης. Το κλίμα είναι τεταμένο μετά τον θάνατο του
30χρονου Ουγούζ Κουρτ, που όπως φαίνεται τραυματίστηκε από σφαίρα σε
αυλή χώρου λατρείας αλεβιτών.
Τα επεισόδια είχαν ξεκινήσει όταν ομάδα αποτελούμενη από 10 με 15 άτομα
άρχισε να φωνάζει συνθήματα υπέρ του Μπερκίν Ελβάν, του 15χρονου ο
οποίος πέθανε τον Μάρτιο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε συγκρούσεις
με την αστυνομία, και κατά της κυβέρνησης με αφορμή το δυστύχημα στο
ορυχείο της Σόμα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 301 άνθρωποι. Ο Κουρτ
κατέληξε στο νοσοκομείο αργά το βράδυ της Πέμπτης, γεγονός που
πυροδότησε νέες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.
Η Πορτογαλία του «πρώην Μνημονίου» ψηφίζει αντιπολίτευση, αλλά
όχι ακροδεξιά
Το αντιπολιτευόμενο κόμμα των Σοσιαλιστών εμφανίζεται να προοπορεύεται
στις δημοσκοπήσεις για τις ευρωεκλογές στην Πορτογαλία, η οποία ψηφίζει
λίγες εβδομάδες μετά την αυτόνομη έξοδό της από το μνημόνιο. Ουσιαστικά
απόντες οι «αμιγώς» ακροδεξιοί πολιτικοί σχηματισμοί. Παρά την πορεία μέσα
από το μνημόνιο που ακολούθησε η Πορτογαλία και τις ογκώδεις διαδηλώσεις
εναντίον της λιτότητας, τα μεγάλα παραδοσιακά πορτογαλικά κόμματα
εμφανίζονται να μην χάνουν την κυριαρχία τους στη Λισαβόνα.
Η Πορτογαλία είναι επίσης εξαίρεση στον ευρωπαϊκό κανόνα: Απόντες είναι οι
πολιτικοί σχηματισμοί που είτε έχουν «εχθρικά ευρωσκεπτικιστικό»
προσανατολισμό ή ακροδεξιό χαρακτήρα. Έτσι, στις τελευταίες
δημοσκοπήσεις, στην κορυφή της πρόθεσης ψήφου εμφανίζεται το σημερινό
αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) με 34%.
Ακολουθεί ο
κυβερνητικός σχηματισμός της «Συμμαχίας για την Πορτογαλία» (με κεντρικό
πυλώνα το PSD του πρωθυπουργού Κοέλιου), με ποσοστά κοντά στο 30%.
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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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