24 Σεπτεμβρίου 2014

Στο Ίντερνετ οι πλειστηριασμοί για χρέη άνω των 300.000 ευρώ στο Δημόσιο
Την ηλεκτρονική δημοσίευση, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, όλων των στοιχείων που αφορούν σε περιλήψεις
προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων που εκδίδονται από το Δημόσιο,
προβλέπει απόφαση της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου. Η απόφαση, που
τίθεται άμεσα σε ισχύ, περιγράφει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται
προκειμένου να δημοσιευτεί ο πλειστηριασμός.
Συγκεκριμένα το 2ο άρθρο της απόφασης αναφέρει ότι «περιλήψεις προγραμμάτων
πλειστηριασμού που επισπεύδονται σε βάρος οφειλετών με συνολική ληξιπρόθεσμη
οφειλή (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους επιβαρύνσεων) άνω των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) ευρώ, δύναται να αναρτώνται σε δικτυακό τόπο της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της
οφειλής υπηρεσία». Στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα: α) τα στοιχεία της επισπεύδουσας, αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της
οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του καθ’ ου η εκτέλεση,
β) συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, γ)
φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίστανται, δ) η
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τιμή της πρώτης προσφοράς, ε) το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του
πλειστηριασμού, στ) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.
Έρχονται 100 δόσεις για χρέη σε εφορία και Ταμεία
Θέμα ημερών είναι η κατάθεση στη Βουλή της ρύθμισης για τις οφειλές προς την εφορία
και τα ασφαλιστικά Ταμεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η «φιλική», όπως χαρακτηρίζεται
από στελέχη του ΥΠΟΙΚ, διάταξη, θα προβλέπει αύξηση των δόσεων και μείωση του
επιτοκίου για τους οφειλέτες.
Ειδικότερα, για χρέη έως 15.000 ευρώ, οι δόσεις για τη ρύθμισή τους θα φτάνουν μέχρι
και τις 100, ενώ για μεγαλύτερες οφειλές θα φτάνουν στις 72, με το ελάχιστο ποσό για
κάθε δόση να είναι τα 50 ευρώ. Το ετήσιο επιτόκιο θα μειωθεί κατά 50%, στο 4%, από
8% που είναι σήμερα, ενώ θα υπάρχει μεγάλη έκπτωση από τις προσαυξήσεις και τα
πρόστιμα σε όσους προχωρήσουν σε εφάπαξ εξόφληση της οφειλής τους.
Πολλαπλό «κύμα» ενδικοφανών προσφυγών κατά του ΕΝΦΙΑ
Σε τέσσερα στάδια και ανάλογα με το χρόνο λήψης του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ θα
κατατεθούν οι ενδικοφανείς προσφυγές των φορολογουμένων. Μέχρι την 30η
Σεπτεμβρίου θα υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, οι φορολογούμενοι που
αμφισβητούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και τα οποία έχουν ημερομηνία έκδοσης την
31η Ιουλίου 2014.
Οι φορολογούμενοι στους οποίους έγινε νέα εκκαθάριση μετά και τις τελευταίες αλλαγές
στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή, μέχρι και την 17η
Οκτωβρίου 2014, καθώς τα νέα εκκαθαριστικά, έχουν ημερομηνία έκδοσης την 17η
Σεπτεμβρίου 2014. Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ και θα
λάβουν τα εκκαθαριστικά του φόρου εντός του Οκτωβρίου, θα μπορούν να καταθέσουν
ενδικοφανείς προσφυγές μέσα στο Νοέμβριο.
Λήγει την Παρασκευή
επιχειρήσεων

η

προθεσμία

εκπρόθεσμης

διακοπής

εργασιών

Εκπνέει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την εκπρόθεσμη διακοπή
εργασιών επιχειρήσεων και ήδη λογιστές και φοροτέχνες έχουν αρχίσει να ζητούν νέα
παράταση έως τα τέλη του έτους.
Στα πλαίσια της εκπρόθεσμης διακοπή εργασιών επιχειρήσεων οι επιτηδευματίες που
σταμάτησαν να ασκούν το επιτήδευμά τους ή δεν έχουν κάποιο εισόδημα από αυτό θα
πρέπει να δηλώνουν πως διέκοψαν τις εργασίες τους. Εφόσον παρέλθει η Παρασκευή και
δεν δηλώσουν εγκαίρως τη διακοπή εργασιών και το πράξουν μεταγενέστερα, θα
θεωρηθεί πως η διακοπή των εργασιών έγινε κατά την ημέρα υποβολής της δήλωσης και
θα κληθούν να υποβάλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις και τους αναλογούντες φόρους
και εισφορές για το ενδιάμεσο διάστημα.
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Τηλεδιάσκεψη ΥΠΟΙΚ-τρόικας εν όψει της πέμπτης αξιολόγησης
Με την προγραμματισμένη, για το απόγευμα της Τετάρτης, τηλεδιάσκεψη του
οικονομικού επιτελείου με στελέχη της τρόικας αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την
έναρξη
της
πέμπτης
αξιολόγησης
της
ελληνικής
οικονομίας.
Στόχος είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για τη συνάντηση του υπουργού Οικονομικών
Γκίκα Χαρδούβελη με τους εκπροσώπους των δανειστών την ερχόμενη Τρίτη, 30
Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα. Εν όψει των διαπραγματεύσεων ο υπουργός Οικονομικών
συναντάται το πρωί με τον πρωθυπουργό Αντ.Σαμαρά, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη
συνάντηση θα συζητηθούν και τα αποτελέσματα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο
Βερολίνο.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο της πέμπτης
αξιολόγησης για την εκταμίευση δόσεων ύψους 7,1 δισ. ευρώ. Όλες οι πληροφορίες
συντείνουν ότι εγκαταλείπεται το αρχικό σενάριο της αξιολόγησης-«εξπρές». Η έμφαση
θα δοθεί στις επαφές του Νοεμβρίου καθώς θα έχουν ήδη ανακοινωθεί τα stress test των
τραπεζών (26 Οκτωβρίου) και θα έχει αναλάβει καθήκοντα ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν
Zαν Κλοντ Γιούνκερ.
Αυξάνονται οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
Αυξάνονται οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων στις διεθνείς αγορές, µε το 10ετές οµόλογο
αναφοράς να αγγίζει ενδοσυνεδριακά σήµερα Τετάρτη ακόµη και το 6,23%.
Αν και η υποχώρηση των τιµών των ελληνικών οµόλογων συνδέεται από πολλούς µε τις
πρωθυπουργικές αναφορές για ενδεχόµενη έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του
∆ΝΤ, ωστόσο αναλυτές της αγοράς οµολόγων αναφέρουν πως τις τελευταίες ηµέρες
παρατηρούνται ευρύτερα επιλεκτικές ρευστοποιήσεις και στα οµόλογα άλλων κρατών.
Οδικό χάρτη για την έξοδο από το μνημόνιο καταρτίζει η κυβέρνηση
Δεσμεύσεις μπορεί να μην υπήρξαν, αλλά το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά ότι εκ μέρους
του Βερολίνου βγήκε «λευκός καπνός» για τα φλέγοντα ζητήματα της αποχώρησης του
ΔΝΤ χωρίς αναταράξεις, της ελάφρυνσης του χρέους και της μείωσης φόρων. Ως εκ
τούτου, κατατέθηκε χθες και η ρύθμιση για τη μείωση κατά 30% (περίπου 12 λεπτά/
λίτρο) του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από το υπουργείο
Οικονομικών. Μετά τη συνάντησή του με την Άνγκελα Μέρκελ, ο Αντώνης Σαμαράς
μελετά τα επόμενα βήματα εν όψει της επιστροφής της τρόικας στο τέλος του μήνα.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα, στα γραφεία του οικονομικού επιτελείου και του
Μεγάρου Μαξίμου διαμορφώνεται το σχέδιο εξόδου από το μνημόνιο. Ένας οδικός
χάρτης για το τέλος του μνημονίου και την επόμενη ημέρα.
Τα βασικά σημεία του οδικού χάρτη περιλαμβάνουν:
•

Τέλος στο μνημόνιο και όχι σε νέο δάνειο
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•

•

Μαζί με το τέλος του μνημονίου θα αποχωρήσει και το ΔΝΤ και η Ελλάδα δεν
παίρνει τα υπόλοιπα χρήματα που «βρίσκονται στο τραπέζι» προς εκταμίευση στη
χώρα έως το 2016
Η ευρωζώνη υλοποιεί τη δέσμευσή της και ρυθμίζει το χρέος, με μείωση επιτοκίων
και επιμήκυνση του χρόνου λήξης των ομολόγων. Το κούρεμα δεν εξετάζεται πλέον.

Κ.Μητσοτάκης: Στον Άρειο Πάγο όσοι δεν επιτρέπουν τον έλεγχο συμβάσεων
Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα διαβιβάσει το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης όλα τα περιστατικά άρνησης εκ μέρους δήμων να πραγματοποιηθούν
έλεγχοι για την μετατροπή συμβάσεων υπαλλήλων, όπως δήλωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης την Τετάρτη. Η απόφαση αναμένεται να πυροδοτήσει νέο γύρο
αντιπαράθεσης με τους 19 δημάρχους και την περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου
που αρνούνται τον έλεγχο.
Μετά την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής να μην διενεργηθεί
έλεγχος για τους υπαλλήλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε νέες βολές κατά της
Ρένας Δούρου, λέγοντας στο Mega: «Μπορεί κάποιος να εκλεγεί σε θέση ευθύνης και
να παραμένει ανεύθυνος».
Καταδικάστηκε, με αναστολή, συγγραφέας για «εξύβριση» του Ερντογάν
Σε 11 μήνες και 22 ημέρες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε τούρκος
δημοσιογράφος και συγγραφέας, επειδή «σταχυολόγησε» συνθήματα εναντίον του
Ερντογάν από τις διαδηλώσεις του Γκεζί τα οποία κρίθηκαν υβριστικά.Ο τούρκος
δημοσιογράφος και συγγραφέας Ερολ Οζκοράι καταδικάσθηκε την Τετάρτη από
δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης για την υπόθεση του βιβλίου του, «Το Φαινόμενο
Γκεζί». Η εισαγγελία, όπως αναφέρει η Hurriyet, υποστήριξε ότι τα συνθήματα που
αναφέρονταν στο βιβλίο δεν μπορούν να θεωρηθούν «ότι βρίσκονται εντός των ορίων
της ελευθερίας της έκφρασης ή της ελευθεροτυπίας».
Ο δικηγόρος του Ερντογάν, Φεράχ Γιλντίζ, ανέφερε, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα,
ότι το βιβλίο δεν έχει «δημόσιο ενδιαφέρον» επειδή μοναδικός του σκοπός είναι να
εξευτελίσει τον τότε πρωθυπουργό και νυν πρόεδρο.
Ανεστάλη η έρευνα κατά του Σαρκοζί
Ανέστειλε το εφετείο του Παρισιού την έρευνα κατά του Νικολά Σαρκοζί για
ενεργητική διαφθορά, ως ύποπτος για αθέμιτη άσκηση επιρροής, δωροδοκία και
παραβίαση του απορρήτου δικαστικής έρευνας. Η απόφαση της προέδρου του
εφετείου δεν χρειάζεται αιτιολόγηση και δεν επιδέχεται έφεσης, χωρίς ωστόσο να
απαλλάσσει τον πρώην πρόεδρο από το καθεστώς της δικαστικής έρευνας.
Μόλις πριν λίγες ημέρες ο Νικολά Σαρκοζί επισημοποίησε την επιστροφή του στην
πολιτική σκηνή, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του για την προεδρία του
κόμματος Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα.
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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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