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Καταργήθηκαν οι δόσεις για την εξόφληση των προστίµων
Καταργήθηκαν από τις 26 Ιουλίου 2013 οι δόσεις για την εξόφληση των προστίµων που
βεβαιώνονται στους φορολογούµενους µετά από φορολογικούς ελέγχους. Σύµφωνα µε οδηγίες
του γενικού γραµµατέα ∆ηµόσιων Εσόδων Χ. Θεοχάρη, για την καταβολή των ποσών που
προκύπτουν µετά τον επανυπολογισµό των φορολογικών προστίµων θα πρέπει εντός των 10
επόµενων εργάσιµων από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίµου ή την αποδοχή του
πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς να βεβαιώνεται και να καταβάλλεται το 60% του
οφειλόµενου ποσού.
Το υπόλοιπο 40% του οφειλόµενου ποσού θα βεβαιώνεται και θα καταβάλλεται µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα, από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής
προστίµου µε το ευνοϊκότερο καθεστώς ή την αποδοχή του πρακτικού διοικητικής επίλυσης
της διαφοράς µε το ευνοϊκότερο καθεστώς. ∆ηλαδή πλέον δεν υφίστανται οι δόσεις στην
εξόφληση των προστίµων που βεβαιώνονται στους φορολογούµενους µετά από φορολογικούς
ελέγχους οι οποίες έφταναν έως και τις 36 (τρία έτη) και ο φορολογούµενος θα πρέπει να
καταβάλλει ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου
µήνα, από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίµου.
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Ανοίγει η συζήτηση για τρίτο πρόγραµµα στήριξης της Ελλάδας
Στο χρονοδιάγραµµα διευθέτησης των εκκρεµών ζητηµάτων του ελληνικού προγράµµατος
αναφέρεται σηµερινό δηµοσίευµα των Financial Times το οποίο κάνει εκτενή αναφορά στο
ενδεχόµενο τρίτο πακέτο στήριξης, στην αποµείωση του ελληνικού χρέους, αλλά και στις
κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών και στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας.
Σύµφωνα µε την βρετανική εφηµερίδα ο καθορισµός του τρίτου προγράµµατος στήριξης
µπορεί να πάρει έως και έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί οι δε σχετικές διαπραγµατεύσεις που
θα ξεκινήσουν σε επίπεδο τρόικας, αλλά και ηγεσιών της ΕΕ, µετά τις γερµανικές εκλογές θα
στοχεύουν σε ένα νέο δάνειο για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού κενού της περιόδου 2014 2015 ύψους έως και 15 δισ. ευρώ.
Πρόσληψη 1.300 εφοριακών το 2014
Την πρόσληψη 300 εφοριακών έως το τέλος του 2013 και επιπλέον 1.000 εντός του 2014
ετοιµάζει το υπουργείο Οικονοµικών, ενισχύοντας έτσι το στελεχικό δυναµικό των ∆ΟΥ.
Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Έθνος» η ένταξη του νέου προσωπικού θα
πραγµατοποιηθεί µε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.
Οι νέοι υπάλληλοι, υψηλών προσόντων, αναµένεται να στελεχώσουν τη νέα ανεξάρτητη
ελεγκτική υπηρεσία που αριθµεί πάνω από 2.000 έµπειρους ελεγκτές και χιλιάδες υπαλλήλους
µε αρµοδιότητα τις διαδικασίες είσπραξης των φορολογικών εσόδων, τη διενέργεια ελέγχου
πόθεν έσχες, τον υπολογισµό ΦΠΑ στους φορολογουµένους που δεν υποβάλλουν φορολογικές
δηλώσεις, τον έλεγχο των µεγάλων επιχειρήσεων και των εύπορων φορολογουµένων.
Η Βιοχάλκο µεταφέρει την έδρα της στο Βέλγιο
Στη µεταφορά της έδρας της στο Βέλγιο προχωρά η εταιρεία Βιοχάλκο.
Σε επίσηµη ανακοίνωσή της στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας αναφέρει ότι «αποφασίστηκε η
έναρξη διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση µε απορρόφηση από την Viohalco S.A.,
εταιρεία συµµετοχών θυγατρική του οµίλου µε έδρα το Βέλγιο».
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «στόχος της αναδιάρθρωσης είναι η ενίσχυση της
κεφαλαιακής δοµής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η αµεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές
κεφαλαίων και η δηµιουργία ενός βραχίονα χρηµατοοικονοµικής στήριξης των θυγατρικών της
εταιριών».
«Καµπάνες» χιλιάδων ευρώ και 75 ανασφάλιστοι εργαζόµενοι στην πρώτη µέρα των
ελέγχων
Ελέγχους σε 340 επιχειρήσεις για τον εντοπισµό της αδήλωτης εργασίας, διενήργησαν την
πρώτη µέρα της εφαρµογής του µέτρου τα µεικτά ελεγκτικά κλιµάκια του ΣΕΠΕ, της Ειδικής
Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ (ΕΥΠΕΑ) και της Οικονοµικής Αστυνοµίας. Κατά τη
διάρκεια των ελέγχων, εντοπίσθηκαν 75 ανασφάλιστοι εργαζόµενοι και επιβλήθηκαν πρόστιµα
συνολικού
ύψους
τουλάχιστον
320
χιλιάδων
ευρώ.
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Τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιµούν ότι «διαφαίνεται ξεκάθαρα πλέον η τάση
συµµόρφωσης των εργοδοτών, υπό την απειλή και των πολύ υψηλών προστίµων, καθώς και η
µετατροπή σηµαντικού µέρους της «µαύρης» εργασίας σε ασφαλισµένες και νόµιµες θέσεις
απασχόλησης» και τονίζουν ότι «µόνο κατά τις τελευταίες ηµέρες, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
πληροφοριακού συστήµατος «Εργάνη», το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων του Σεπτεµβρίου
είναι θετικό κατά 17.858 προσλήψεις».
∆ιαγραφή χρέους 2 εκατ. ευρώ µετά από αποδοχή δωρεάς του Greece Debt Free
Υπουργική Απόφαση, µε την οποία το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποδέχεται τη δωρεά ελληνικών
οµολόγων συνολικής ονοµαστικής αξίας 2 εκατ. ευρώ, που απέκτησε ο µη κερδοσκοπικός
οργανισµός Greece Debt Free και προχωρά στην ακύρωσή τους, διαγράφοντάς τα, επί της
ουσίας, από το σύνολο του δηµοσίου χρέους, υπέγραψε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Εκ µέρους της κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών ευχαρίστησε το µη
κερδοσκοπικό οργανισµό Greece Debt Free για την ισχυρού συµβολισµού πρωτοβουλία που
ανέλαβε. «Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναµη του Ελληνισµού» τόνισε
ο κ. Σταϊκούρας. Το Greece Debt Free (GDF) είναι ένας µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός,
µη πολιτικός οργανισµός, σχεδιασµένος για να βοηθήσει επιχειρήσεις και ιδιώτες να λάβουν
δράση για τη µείωση του ελληνικού χρέους σε βιώσιµα επίπεδα.
Σε απεργία και οι νοσοκοµειακοί γιατροί
Στον «χορό» των κινητοποιήσεων ενάντια στη διαθεσιµότητα µπαίνουν από σήµερα οι
νοσοκοµειακοί γιατροί µε τριήµερη απεργία, ενώ και οι εργαζόµενοι στα δηµόσια νοσοκοµεία
έχουν εξαγγείλει 48ωρη απεργία από αύριο.
Οι κινητοποιήσεις θα κλιµακωθούν αύριο και µεθαύριο µε τη 48ωρη απεργία που έχει κηρύξει
η Α∆Ε∆Υ για τον δηµόσιο τοµέα. Στην κινητοποίηση θα συµµετάσχει και η ΓΣΕΕ µε
τετράωρη στάση εργασίας αύριο στον ιδιωτικό τοµέα, από τις 11.00 το πρωί έως τις 15:00. Τη
συµµετοχή της στη στάση της ΓΣΕΕ έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Σιδηροδροµικών. Για τις 11.30 το πρωί της ίδιας µέρας έχει προγραµµατιστεί συλλαλητήριο
στην πλατεία Κλαυθµώνος, ενώ στις 10.30 θα πραγµατοποιηθεί ξεχωριστή συγκέντρωση του
ΠΑΜΕ στην Οµόνοια.
Έκκληση για υποβολή Ε9 για αγροτεµάχια µετά τις 20 Σεπτεµβρίου
Έκκληση στους φορολογουµένους να ξεκινήσουν την υποβολή Ε9 για τα αγροτεµάχια µετά τις
20 Σεπτεµβρίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία µε τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
για όσους είχαν µεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2012 απηύθυνε µέσω
Twitter ο γγ Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.
Η υπερφόρτωση του Taxisnet από τις υποβολές δηλώσεων Ε9 δεν έχει προηγούµενο και οι
καθυστερήσεις είναι τεράστιες. Χαρακτηριστικά χθες, ∆ευτέρα, για την ολοκλήρωση υποβολής
δύο και µόνον δηλώσεων Ε9 έπρεπε κάποιος να αφιερώσει 5 ώρες µπροστά στο σύστηµα.
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Συγκέντρωση διαµαρτυρίας της ΟΒΣΘ
Ψήφισµα στον υπουργό Μακεδονίας - Θράκης επέδωσαν οι πρόεδροι της ΟΒΣΘ
Γ.Παπαργύρης και του Σωµατείου Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί Κ.Γιαννακάκης κατά τη
διάρκεια
της
χθεσινής
συγκέντρωσης
διαµαρτυρίας
τους.
Στη συνάντηση ο πρόεδρος της ΟΒΣΘ αναφέρθηκε στην πολύ δύσκολη κατάσταση των
επαγγελµατοβιοτεχνών και εµπόρων από την αδιέξοδη και καταστροφική πολιτική της
κυβέρνησης, τονίζοντας ιδιαίτερα τις κατασχέσεις για ασφαλιστικές εισφορές µέσω του
ΚΕΑΟ, την υπέρογκη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και την επιµονή του Αντιπεριφερειάρχη
για
άνοιγµα
των
καταστηµάτων
τις
Κυριακές
σχεδόν
όλο
το
χρόνο.
Σηµείωσε ότι παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας «περνάει» µέσα από τις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούσαν την κινητήριο δύναµη της ελληνικής οικονοµίας, και
έξω από τις πολιτικές των µνηµονίων γιατί αυτές «παρακάµπτουν» τις ανάγκες τους και
υπηρετούν σθεναρά τις ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου και τις νεοφιλελεύθερες συνταγές.
Ο υπουργός άκουσε τα αιτήµατα και τις προτάσεις, αναγνώρισε την πολύ δύσκολη κατάσταση
που βιώνουν οι µικροί επιχειρηµατίες, ιδιαίτερα στην φορολογική επιβάρυνση και στο
ασφαλιστικό, διαβεβαίωσε ότι θα µεταβιβάσει το ψήφισµα στον πρωθυπουργό και εξέφρασε
την διάθεσή του να συναντηθεί µε την ΟΒ.Σ.Θ. για να προωθηθούν προτάσεις προς υλοποίηση
που άπτονται των αρµοδιοτήτων του υπουργείου.
Μεγάλο συνασπισµό υπό τη Μέρκελ προβλέπει νέα δηµοσκόπηση
Πέντε ηµέρες πριν τις εκλογές, µία νέα δηµοσκόπηση δείχνει πως η Γερµανία οδεύει προς έναν
µεγάλο συνασπισµό υπό την Άνγκελα Μέρκελ, αφού η καγκελάριος και οι φιλελεύθεροι
σύµµαχοί της (FDP) φαίνεται ότι δεν συγκεντρώνουν την πλειοψηφία. Η έρευνα του
ινστιτούτου Forsa για το εβδοµαδιαίο περιοδικό Stern δείχνει µεγάλη σταθερότητα στην
πρόθεση ψήφου για τους συντηρητικούς (CDU/CSU) και τους σοσιαλδηµοκράτες (SPD) και
ενισχύει το σενάριο ενός µεγάλου συνασπισµού ανάµεσα σ' αυτά τα δύο κόµµατα, µετά την
22α Σεπτεµβρίου.
Οι χριστιανοδηµοκράτες και οι χριστιανοκοινωνιστές (CDU/CSU) της καγκελαρίου Μέρκελ
έχουν µεγάλο προβάδισµα, καθώς παραµένουν στο 39%, αλλά οι φιλελεύθεροι σύµµαχοί τους
στον κυβερνητικό συνασπισµό, οι Ελεύθεροι ∆ηµοκράτες (FDP), οι οποίοι κατέγραψαν µια
ηχηρή ήττα στη Βαυαρία, πέφτουν κατά 1 µονάδα, στο 5%, δηλαδή ακριβώς στο όριο που είναι
απαραίτητο για να εκλέξουν βουλευτές.

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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