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Μόλις σε 6 στις 100 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις τη Μ.Εβδοµάδα
Χαµηλά κινήθηκε η φορολογική παραβατικότητα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδοµάδας,
σύµφωνα µε τα στοιχεία των 2.289 προληπτικών ελέγχων που διενήργησαν εφορίες και
τελωνεία σε όλη των χώρα. Από τις εφορίες πραγµατοποιήθηκαν 1.879 προληπτικοί έλεγχοι
από τους οποίους οι 324 αφορούσαν σε επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την εστίαση και τη
διασκέδαση, ενώ οι 807 αφορούσαν σε κρεοπωλεία, σφαγεία και λοιπές συναφείς επιχειρήσεις.
Σε 111 από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγµατοποιήθηκε έλεγχος διαπιστώθηκαν συνολικά
145 παραβάσεις. Στις υπόλοιπες 1.768 ελεγχόµενες επιχειρήσεις δεν διαπιστώθηκε καµία
παράβαση.
Η πλειοψηφία των ελέγχων πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο
υπόλοιπο της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις µε παράβαση
εντοπίστηκαν στην Πελοπόννησο (25 επιχειρήσεις µε συνολικά 32 παραβάσεις). Η µέση
ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια ανήλθε στο 5,91%. Η παραβατικότητα για άλλη
µία εβδοµάδα εντοπίσθηκε κατά κύριο λόγο στη µη έκδοση στοιχείων.
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Φορο-ανάσα σε επιχειρήσεις, ανέργους, φοιτητές, µικροκαταθέτες και κληρονόµους
Φορο-ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις, αλλά και σε ανέργους, φοιτητές, µικροκαταθέτες και
κληρονόµους δίνουν τροπολογίες που κατέθεσε το υπουργείο Οικονοµικών στη Βουλή.
Σύµφωνα µε την πρώτη τροπολογία αν δεν έχεις πληρωθεί τον ΦΠΑ για οποιαδήποτε
συναλλαγή µε το ∆ηµόσιο ή µε ιδιώτες ο φορολογουµενος δεν έχει υποχρέωση να τον
αποδώσει µέχρι να πληρωθεί. Αντιγράφοντας το µοντέλο που εφαρµόζεται σε αρκετές
ευρωπαϊκές χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Μάλτα, το
υπουργείο Οικονοµικών ορίζει ότι εισάγεται προαιρετικό ειδικό καθεστώς καταβολής του
ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξής του. Επί της ουσίας, η φορολογική υποχρέωση καταβολής του
ΦΠΑ µπορεί να αναβάλλεται µέχρι να εισπραχθεί από τον υπόχρεο σε απόδοση. Όσο δεν
καταβάλλεται βέβαια δεν µπορεί να εκπέσει για να µειωθεί η συνολική υποχρέωση καταβολής
ΦΠΑ.
Η άµεση εφαρµογή του µέτρου αναµένεται ότι θα επιφέρει µια σειρά θετικών αλλαγών στο
υπάρχον επιχειρηµατικό και οικονοµικό περιβάλλον, όπως αύξηση των ταµειακών ροών και
ενίσχυση της ρευστότητας για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και δραστική µείωση
των υποθέσεων που επιλύονται δικαστικά. Με τον τρόπο αυτόν εκτιµάται ότι θα δοθεί βαθιά
ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν µέχρι σήµερα αντιµέτωπες
µε το ελληνικό παράδοξο να αντιµετωπίζουν βαριά πρόστιµα εξαιτίας της αδυναµίας
καταβολής ΦΠΑ για τιµολόγια τα οποία είχαν µεν εκδώσει αλλά δεν είχαν λάβει ούτε ευρώ για
την πληρωµή τους.
Μείωση 5,5% των εξαγωγών στο δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014
Μείωση 5,5% κατέγραψαν οι εξαγωγές στο δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014, ενώ κατά
4,1% υποχώρησαν οι εισαγωγές. Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το
έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014
ανήλθε σε 3,60 δισ. ευρώ, έναντι 3,68 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2013,
παρουσιάζοντας µείωση 2,4%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε
αύξηση κατά 430,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,2%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστηµα ΙανουαρίουΦεβρουαρίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 4,18 δισ. ευρώ, έναντι 4,42,5 δισ. ευρώ κατά το ίδιο
διάστηµα του 2013, παρουσιάζοντας µείωση 5,5%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα
πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 127 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%. Η συνολική αξία των
εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 ανήλθε στο
ποσό των 7,78 δισ. ευρώ, έναντι 8,116 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του 2013,
παρουσιάζοντας µείωση 4,1%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε
αύξηση κατά 303,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3%.
Παρουσιάζεται η έκθεση αξιολόγησης της τρόικας
Με σαφείς αναφορές τόσο στην επιτυχία της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της Ελλάδας, η
οποία αποτελούσε προϋπόθεση για τη σταδιακή επάνοδο της χώρας στις αγορές, αλλά και τα
µεγάλα ανοιχτά ζητήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει η κυβέρνηση µετά τις εκλογές, η
τρόικα δίνει σήµερα, Παρασκευή, στη δηµοσιότητα την έκθεση αξιολόγησης της ελληνικής
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οικονοµίας, όπως διαµορφώθηκε κατά τον τελευταίο έλεγχο που οδήγησε στην απελευθέρωση
της δόσης των 6,3 δισ. ευρώ.
Τα ανοιχτά ζητήµατα, όπως έγραψε «Το Βήµα της Κυριακής», τα οποία θα τεθούν από την
τρόικα και αναµένεται να αποτελέσουν σηµεία έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης είναι:
•

•

•
•

η αντιµετώπιση του «κενού πόρων» το οποίο δηµιουργείται στο ασφαλιστικό σύστηµα
από τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 µονάδες από την 1η Ιουλίου και τη
σταδιακή κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων
η ακόµη µεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, πολιτική που η τρόικα θέτει ως
αναγκαία προυπόθεση για τη µείωση της ανεργίας που κινείται στο 26% για το σύνολο
του πληθυσµού και στο 54% για τους νέους.
η µεταρρύθµιση των δοµών είσπραξης των φόρων και ειδικά του ΦΠΑ όπου οι απώλειες
εσόδων για το κράτος είναι τεράστιες, και
η επίλυση του ζητήµατος της βιωσιµότητας του χρέους για το οποίο επιχειρείται µια
πρώτη αποτύπωση από την πλευρά της τρόικας.

Σύντοµα στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για το φόρο υπεραξίας ακινήτων
Ως θέµα λίγων ηµερών περιγράφουν στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών τη δηµοσίευση των
εφαρµοστικών αποφάσεων για το φόρο υπεραξίας ακινήτων στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Μετά από συναντήσεις που είχε προ ηµερών µε τους εκπροσώπους των συµβολαιογράφων ο
υφυπουργός Οικονοµικών Γ. Μαυραγάνης έδωσε οδηγίες στις υπηρεσίες του υπουργείου ώστε
να ενσωµατώσουν τις σχετικές παρατηρήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο. Κυρίως δόθηκε βάρος
σε περιπτώσεις που σχετίζονται µε θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού. Μετά τη διευθέτηση
των τεχνικών αυτών προσαρµογών η απόφαση για το φόρο υπεραξίας ακινήτων θα
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, αφού βέβαια προηγηθεί η υπογραφή από τον
υπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Στουρνάρα.
Καθησυχαστικοί για το θέµα εµφανίζονται συνεργάτες τόσο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.
Γ. Μαυραγάνη, όσο και του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη.
Μανώλης Γλέζος: Γιατί είµαι υποψήφιος ευρωβουλευτής
«Στη ζοφερή εποχή που ζούµε, δεν δικαιούµαι να απέχω». Με αυτή τη φράση, ο Μανώλης
Γλέζος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους λίγο πριν κλείσει τα 92 έτη, αποδέχθηκε την
πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής µε το ΣΥΡΙΖΑ.
Σε γραπτή του δήλωση αναφέρει πως ένας πρόσθετος λόγος στην απόφασή του αυτή, ήταν η
υπόθεση της διεκδίκηση των οφειλών της Γερµανίας προς την Ελλάδα. «Οι συµµαχητές µου
που χάθηκαν σε µάχες, εκτελέστηκαν ή πέθαναν απροσκύνητοι µε καλούν να τους
εκπροσωπήσω, όρθιος, στις επάλξεις του χρέους», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Είναι πολύ αργά
τώρα να το βάλω κάτω», τονίζει ο κ. Γλέζος προσθέτοντας πως είναι καιρός να τελειώνει αυτή
η υπόθεση µε δικαίωση της ελληνικής πλευράς.
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Οι ανακρίτριες καλούν τέσσερις βουλευτές της ΧΑ
Ενώπιον των δύο ανακριτριών, της Ιωάννας Κλάππα και της Μαρίας ∆ηµητροπούλου, που
χειρίζονται την υπόθεση της Χρυσής Αυγής θα βρεθούν στις 5 Μαΐου άλλοι τέσσερις
βουλευτές της ΧΑ. Οι κλήσεις εστάλησαν στην Ελένη Ζαρούλια, τον ∆ηµήτρη Κουκούτση,
τον Μιχάλη Αρβανίτη και τον Νίκο Κούζηλο.
Και οι τέσσερις αντιµετωπίζουν την κατηγορία της ένταξης και διεύθυνσης εγκληµατικής
οργάνωσης καθώς σύµφωνα µε την ογκώδη δικογραφία, που έχει σχηµατιστεί για την υπόθεση,
θεωρούνται µέλη της ηγετικής οµάδας της εγκληµατικής οργάνωσης, που είχαν γνώση και
συντονισµό στις παράνοµες δραστηριότητες µελών της. Ο δρόµος προς το γραφείο του
ανακριτή άνοιξε µετά την άρση ασυλίας των τεσσάρων βουλευτών στις 2 Απριλίου µετά από
ψηφοφορία στην ολοµέλεια της Βουλής.
Πύρινοι τόνοι µεταξύ Ρωσίας-ΗΠΑ, η Μόσχα «θέλει Γ' Παγκόσµιο» λέει το Κίεβο
Πολεµικό το κλίµα στην ουκρανική κρίση µετά την αιµατηρή επιχείρηση στο Σλαβιάνσκ και
τις νέες ρωσικές ασκήσεις στη µεθόριο µε την Ουκρανία: Οι ΗΠΑ κατηγορούν ανοικτά τη
Ρωσία για προπαγάνδα και αποσταθεροποίηση και η Ρωσία επιρρίπτει την ευθύνη στην
Ουάσινγκτον ενώ ο Πούτιν βλέπει ανάγκη µεγαλύτερης παραγωγής συστηµάτων αεράµυνας.
«Η Ρωσία θέλει τρίτο παγκόσµιο, τα στρατεύµατα έφτασαν σε απόσταση ενός χιλιόµετρου από
τα σύνορα» λέει το Κίεβο, µε νέες κυρώσεις απειλούν τη Μόσχα οι ΗΠΑ. Το κλίµα βαρύνει
επίσης η ηχηρή υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ρωσίας από τον οίκο Standard
& Poor's σε ΒΒΒ-, τη σηµασία της οποίας η ρωσική κυβέρνηση σχετικοποίησε ως «εν µέρει
πολιτικά υποκινούµενη». Τα ρωσικά στρατεύµατα πέραν της ουκρανικής µεθορίου, που έχουν
ενισχυθεί τους τελευταίους µήνες, ξεκινούν νέα άσκηση στον απόηχο της ουκρανικής
επιχείρησης. Η κίνηση της Μόσχας έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για πιθανή εµπλοκή και
έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το Κίεβο -που ζητά εξηγήσεις- και τη ∆ύση.
Απόπειρα αεροπειρατείας σε αεροπλάνο της Virgin
Συναγερµός για αεροπειρατεία σήµανε σε αεροσκάφος της Virgin όταν επιβάτης επιχείρησε να
µπει στο πιλοτήριο.
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε µε ασφάλεια στο Μπαλί ενώ ο επιβάτης συνελήφθη.
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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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