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ΒΕΘ: Τα εξοντωτικά πρόστιμα της εφορίας, οδηγούν σε νέα λουκέτα
Για εξόντωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξαιτίας των δυσβάσταχτων προστίμων
που προβλέπονται στο νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, που τέθηκε σε εφαρμογή
από την αρχή του έτους, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
«Οι διατάξεις του νέου ΚΦΔ προβλέπουν ένα νέο επαχθές καθεστώς χρηματικών ποινών
για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι 21 ανατροπές που επιφέρει και τα
πρόσθετα βάρη, μόνο ανησυχία μπορούν να δημιουργούν. Στις περισσότερες, μάλιστα,
περιπτώσεις τα ποσά με τα οποία θα επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι αναμένεται να
είναι άκρως δυσανάλογα με το μέγεθος των εντοπιζόμενων φορολογικών παραβάσεων.
Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι εάν δεν ανασταλεί η εφαρμογή των διατάξεων, οι περισσότερες
από τις επιχειρήσεις που κατάφεραν να επιβιώσουν από τη λαίλαπα του μνημονίου θα
βάλουν οριστικά λουκέτο» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος,
υπογραμμίζοντας ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν συνεπάγεται ούτε την εξόντωση
των πολιτών, ούτε την αντιμετώπιση τους ως μόνιμα υποζύγια, που είναι υποχρεωμένα
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να ζουν με την αγωνία της εφορίας, εάν δεν έχουν διευθετήσει και την παραμικρή
εκκρεμότητα τους.
«Είναι επιεικώς απαράδεκτο την ώρα που το κράτος καθυστερεί επί µήνες ή και χρόνια να
επιστρέψει στους πολίτες χρήµατα που δικαιούνται είτε από επιστροφή φόρου, είτε από ΦΠΑ,
να επιβάλει προσαυξήσεις στους φορολογούµενους ακόµη και για καθυστέρηση µίας ηµέρας»
σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος κάνοντας ιδιαίτερη µνεία στο πρόστιµο ύψους 1.000 που θα
καλούνται να πληρώσουν, από το Φεβρουάριο, όσοι επιτηδευµατίες µε βιβλία β' κατηγορίας
υποβάλλουν εκπρόθεσµα την περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι το ποσό αυξάνεται στις
2.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις µε βιβλία γ' κατηγορίας.
«Δυστυχώς ο παραλογισμός των εξωπραγματικών προστίμων συνεχίζεται ακάθεκτος.
Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι
ότι η αλόγιστη υπερφορολόγηση δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, αντιθέτως θα
αποτελέσει την ταφόπλακα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και το μικρομεσαίο
νοικοκυριό» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
Νέες αλλαγές στην υποβολή ΦΠΑ
Νέες αλλαγές στο καθεστώς υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και απόδοσης του φόρου
σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή από τον επόμενο μήνα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικών. Ειδικότερα, όπως ανέφερε κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου,
λόγω της πλήρους αποσύνδεσης των δηλώσεων από την καταβολή του φόρου,
προωθείται διάταξη, η οποία προβλέπει ότι η δήλωση ΦΠΑ θα παραλαμβάνεται χωρίς να
χρειάζεται να πληρωθεί το ποσό των 10 ευρώ, ενώ μελετάται και να επανέλθει η
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στις 26 κάθε μήνα αντί της 20ής.
Σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, η εξόφληση του οφειλόμενου φόρου θα μπορεί να γίνει σε
δύο δόσεις, ενώ με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα εάν το ποσό αυτό δεν καταβληθεί στις
20 του μήνα ή το μέρος αυτού που δεν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή,
προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο (8,76%) από την 21η του μήνα.
Όσον αφορά τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, θα πρέπει να αναφερθεί ότι:
-Ο οφειλόμενος φόρος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ στην προβλεπόμενη προθεσμία
υποβολής
της
εμπρόθεσμης
δήλωσης.
-Η δήλωση παραλαμβάνεται ακόμη και αν δεν καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος.
-Επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος, ενώ για το ποσό που ενδεχομένως δεν καταβληθεί με
την υποβολή της δήλωσης επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος από την ημερομηνία
υποβολής
μέχρι
την
καταβολή.
-Επιβάλλεται τόκος με βάση τους μήνες καθυστέρησης από την προβλεπόμενη
προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Ο τόκος δεν υπολογίζεται κατά την υποβολή της
δήλωσης, αλλά κατά το χρόνο καταβολής του φόρου στο Δημόσιο. Από την άλλη πλευρά,
εάν υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή του φόρου, επιβάλλεται το πρόστιμο
ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης το οποίο ανέρχεται σε 10% εάν το χρονικό διάστημα
ξεπερνά τους 2 μήνες, 20% εάν είναι πάνω από 1 έτος και 30% εάν υπερβαίνει τα 2 έτη.
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Οι συμβολαιογράφοι θα αναλάβουν να παρακρατούν και να αποδίδουν στο Δημόσιο το
φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου
Οικονομικών.
Στην εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία απόδοσης του φόρου υπεραξίας και ορίζονται
ως υπεύθυνοι οι συμβολαιογράφοι. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος με συντελεστή 15%
ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης του ακινήτου ενεργοποιήθηκε από την
1η Ιανουαρίου.
Στόχος η επιστροφή στις αγορές το 2014
Στην αποσαφήνιση ότι το σύνολο των προσπαθειών της Ελλάδας επικεντρώνεται στην
επιστροφή της στις αγορές το 2014 προχώρησε στέλεχος του ελληνικού Υπουργείου
Οικονομικών μιλώντας στη Wall Street Journal.
Δημοσίευμα της αμερικανικής
εφημερίδας αναφέρεται εκτενώς στις πιθανότητες εξόδου της Ελλάδας στις αγορές και
φιλοξενεί απόψεις αναλυτών αλλά και στελέχους του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών
για το θέμα αυτό. Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι οι φόβοι για έξοδο της Ελλάδα
από την Ευρωζώνη έχουν υποχωρήσει και ότι οι αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου έχουν μειωθεί αισθητά.
Ενδεικτικά τονίζει πως οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων έχουν
υποχωρήσει σε μονοψήφια επίπεδα και κυμαίνονται περίπου στο 7,68 %, αισθητά
χαμηλότερα από τα επίπεδα του 30% που ήταν στα τέλη του 2011. Ωστόσο, το
δημοσίευμα τονίζει πως αναλυτές και επενδυτές εκτιμούν πως η επιστροφή της Ελλάδας
στις αγορές από φέτος είναι φιλόδοξος στόχος.
Προεδρία Δημοκρατίας: Ο Πρόεδρος θα εξαντλήσει τη θητεία του
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας θα εξαντλήσει την θητεία του». Την
κατηγορηματική δήλωση έκανε στο protothema.gr στενός συνεργάτης του Προέδρου της
Δημοκρατίας με αφορμή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης καλεί τον Κάρολο Παπούλια να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.
Όπως επισημαίνεται από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης «τα δημοσιεύματα
μερίδας του Τύπου, με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν εκ μέρους του Πρόεδρου της
Δημοκρατίας κατά την καθιερωμένη κοπή της πίτας του Προέδρου, τροφοδοτούν
συζητήσεις οι οποίες ενισχύουν το ενδεχόμενο προώρων εκλογών».
«Σε κάθε περίπτωση, η Προεδρία της Δημοκρατίας με επίσημο τρόπο καλείται να
ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
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Απογραφή στο ΙΚΑ και εργαζομένων χωρίς αριθμό μητρώου ασφαλισμένου
Την δυνατότητα της απογραφής εργαζομένων που δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου
Ασφαλισμένου από τους εργοδότες τους δίνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπό την προϋπόθεση
ωστόσο ότι τηρούνται οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των εργοδοτών να
εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να ασφαλίσουν και όσους εργαζόμενούς τους δεν
διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), διότι δεν έχουν απογραφεί στο
Μητρώο Ασφαλισμένων, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέχει πλέον τη δυνατότητα στους
ίδιους τους εργοδότες να προβούν στην απογραφή των προσώπων που απασχόλησαν
και στη συνέχεια αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους ή καταγγέλθηκε η
σύμβαση εργασίας τους. Προϋπόθεση για τα ανωτέρω αποτελεί η υποβολή στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας των εντύπων με τα
στοιχεία που αφορούν την έναρξη και λήξη της εργασιακής σχέσης των συγκεκριμένων
εργαζομένων.
Μήνυση Κασιδιάρη σε βάρος των ανακριτριών της υπόθεσης της ΧΑ
Μήνυση σε βάρος των ανακριτριών της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής, Ιωάννας Κλάπα,
Μαρίας Δημητροπούλου και του αρμόδιου εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου, κατέθεσε ο
βουλευτής του κόμματος Ηλίας Κασιδιάρης. Η μήνυση αφορά το αδίκημα της παράβασης
καθήκοντος, καθώς σύμφωνα με τον μηνυτή τα εντάλματα προσωρινής κράτησης που
εκδόθηκαν για τους βουλευτές Γ. Γερμενή, Παν. Ηλιόπουλο και Στάθη Μπούκουρα,
φέρουν χειρόγραφη ημερομηνία 9 Ιανουαρίου, ενώ οι τρεις βουλευτές απολογήθηκαν 11
και 12 του μήνα.
Σύμφωνα με τη μήνυση, το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι προφυλακίσεις ήταν
προαποφασισμένες. Πληροφορίες από το Εφετείο αναφέρουν ότι η προφανής
παραδρομή στην ημερομηνία των ενταλμάτων, οφείλεται στην κόπωση των δικαστικών
λειτουργών.
Καραμολέγκος: Με έσωσε η πίστη μου
«Με έσωσε η πίστη μου», δήλωσε συγκινημένος ο αρτοβιομήχανος Μανώλης
Καραμολέγκος μιλώντας στους δημοσιογράφους για την απαγωγή του έξω από την
επιχείρησή του στο Κορωπί. «Ήταν θέμα να βρεις την ψυχική ηρεμία να επιβιώσεις. Εάν
δεν έχεις πίστη δεν μπορείς να επιβιώσεις», είπε και πρόσθεσε: «Η δύναμη ψυχής, αυτό με
βοήθησε πολύ». Ο κ. Καραμολέγκος δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες της υπόθεσης,
καθώς η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη και όπως ανέφερε η θέση του είναι
δύσκολη.
Εξήγησε ότι ήθελε να μιλήσει στους δημοσιογράφους για να δουν ότι είναι καλά και να
τους ευχαριστήσει γιατί χειρίστηκαν με λεπτότητα την υπόθεση, ζητώντας τους να
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συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Ο επιχειρηματίας επανέλαβε ότι οι απαγωγείς δεν είχαν
καμία σχέση με την εταιρεία του, δεν είχαν δουλέψει ποτέ με τις επιχειρήσεις του και δεν
τους ήξερε.
Μίνι ανασχηματισμός στον δήμο Θεσσαλονίκης
Σε μίνι ανασχηματισμό διατηρώντας τα ίδια πρόσωπα ανακατανέμοντας, όμως, ρόλους
προχώρησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.
Ο ανασχηματισμός αντιδημάρχων που έγινε γνωστός το βράδυ της Πέμπτης, επαναφέρει
στην αντιδημαρχία Οικονομικών Χασδάι Καπόν, και «μεταθέτει» τον Γιώργο Αρβανίτη
στην αντιδημαρχία Νεολαίας, Εθελοντισμού και Αθλητισμού, η οποία επανασυστήνεται.
Την ίδια στιγμή, αυξημένες αρμοδιότητες προτίθεται να αναθέσει σε τρεις στενούς
συνεργάτες του (Ζέρβας, Γούλα, Παππάς).
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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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