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Δύο εργάσιμες στη διάθεση των πολιτών για ΦΑΠ, τέλη και φόρο εισοδήματος
Δύο εργάσιμες μέρες (30, 31 Δεκεμβρίου) έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για
να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2014, τη δόση του φόρου εισοδήματος, αλλά και
τις δόσεις του ΦΑΠ (2011, 2012 και 2013). Πάντως, για το θέμα των τελών, δεν
αποκλείεται να δοθεί παράταση. Αν και η διαδικασία φέτος κινείται ταχύτερα από την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο απομένουν μόλις τρεις εργάσιμες ημέρες για να πληρωθούν
περίπου 3 εκατομμύρια βεβαιώσεις στις τράπεζες.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρης ανέφερε μέσω Τwitter πως οι
βεβαιώσεις τελών κυκλοφορίας που έχουν πληρωθεί φέτος είναι 250 χιλιάδες
περισσότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
καταβολής των τελών το πρόστιμο είναι ισόποσο της αξίας του σήματος. Τα συνολικά
έσοδα που προσδοκά η Εφορία αγγίζουν το 1,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη
Ιανουαρίου 2014 θα πρέπει να πληρωθεί και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
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Με τρεις νέες μεθόδους ελέγχου η δημιουργία του «φορολογικού προφίλ» του
πολίτη
Νέου τύπου ελέγχους, σε κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και σε καταθέσεις και
μετρητά, ακόμη και σε μισθωτούς και συνταξιούχους, αρχίζει το υπουργείο Οικονομικών.
Οι νέες «έμμεσες τεχνικές ελέγχου», που βασίζονται στο σύστημα που ακολουθεί η
οικονομική αστυνομία στις ΗΠΑ, και για τις οποίες δίδονται αναλυτικές οδηγίες σε
εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, θα ακολουθούν τρεις
μεθόδους, προκειμένου η Εφορία να δημιουργήσει το «φορολογικό προφίλ» του πολίτη,
να προσδιορίσει με έμμεσο τρόπο το εισόδημά του και να το αντιπαραβάλλει με τις
φορολογικές δηλώσεις του.
Μάλιστα, για τους ελέγχους αυτούς, δεν θα υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στα
παρελθόντα έτη, που θα εξετάζονται.
Πρατηριούχοι: Εγωισμοί δεν επιτρέπουν τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο
Επίθεση στον Γ.Στουρνάρα για το γεγονός ότι αποκλείει την άρση εξίσωσης του ΕΦΚ στο
πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς να εξηγεί με συγκεκριμένα στοιχεία τους λόγους, εξαπέλυσε
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
Σύμφωνα με την ΠΟΠΕΚ, ο κ. Στουρνάρας επικαλείται αορίστως το μέτρο της εξίσωσης
του ΕΦΚ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, όταν έχει ψηφισθεί με τον
Ν.3784/2009 η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια
διακίνησης των καυσίμων για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου και μέχρι σήμερα δεν
εφαρμόζεται.
Χρ.Λαζαρίδης: Δεν θα τους βοηθήσω να φάνε τον Στουρνάρα
Άγνοια για τα περί «σπασίματος» του υπουργείου Οικονομικών δηλώνει ο Χρ.Λαζαρίδης,
στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού. Μιλώντας στο Βήμα σημείωσε: «Εμείς δεν
διαρρεύσαμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα όπως φαίνεται κάποιοι πάνε να φάνε τον Γιάννη
Στουρνάρα αλλά εγώ δεν μπορώ να τους βοηθήσω. Δεν πρέπει να φύγει ο Στουρνάρας
από υπουργός Οικονομικών».
Ανήμερα των Χριστουγέννων και ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας διέψευσε τις πληροφορίες περί
διαχωρισμού του υπουργείου Οικονομικών και τοποθέτησης δίπλα του Χρ.Λαζαρίδη.
«Αυτά είναι στην φαντασία ορισμένων. Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια» υπογράμμισε.
Η άρνηση του Γιάννη Στουρνάρα να μειωθεί ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο λόγω και του
προβλήματος που δημιουργεί σε όλη τη χώρα η αιθαλομίχλη έχει προκαλέσει γκρίνια στη
συγκυβέρνηση, αλλά και το συγκεκριμένο σενάριο περί τοποθέτησης του κ. Λαζαρίδη στο
πλευρό του Γιάννη Στουρνάρα.
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«Χορός» εκατομμυρίων για τα παυσίπονα το 2013
Ένα… χορταστικό μερίδιο από την συρρικνωμένη ελληνική πίτα των φαρμάκων
συνθέτουν τα περίφημα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), δηλαδή τα
φάρμακα που δεν χορηγούνται με ιατρική συνταγή και κυρίως δεν αποζημιώνονται από
τα ασφαλιστικά ταμεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της IMS Hellas, ο συνολικός τζίρος της σχετικής αγοράς αγγίζει
τα 380 εκατ. ευρώ, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα
που έχουν τεθεί εκτός λίστας καθώς και τα συμπληρώματα διατροφής αλλά και δίδει
εύγλωττες εξηγήσεις για την σκληρή αντιπαράθεση των φαρμακοποιών με την
κυβέρνηση για το που και ποιος θα πωλεί ΜΗΣΥΦΑ εισπράττοντας «ζεστό» χρήμα από
τους ασφαλισμένους.
Σημειωτέον ότι με υπουργική απόφαση τα συμπληρώματα διατροφής θα μπορούν να
διατίθενται και στα σούπερ μάρκετ από τον ερχόμενο Ιανουάριο.
Σε εξέλιξη η απολογία Τομπούλογλου στον ανακριτή
Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρώην διοικητής του
νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» Χάρης Τομπούλογλου, προκειμένου να
απολογηθεί μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για απόπειρα εκβιασμού
κατ' επάγγελμα και συνήθεια και παθητική δωροδοκία.
Να σημειωθεί πως σε σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με τον
υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη αποφασίστηκε η καθαίρεση του Χ.Τομπούλογλου από
θέση του ισόβιου προέδρου και μέλους του ΔΣ του «Αγλαΐα Κυριακού».
Ο
Χ.Τομπούλογλου συνελήφθη την παραμονή των Χριστουγέννων με προσημειωμένα
χαρτονομίσματα συνολικού ύψους 25.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, απαιτούσε
το συγκεκριμένο ποσό εκβιαστικά για τη συνέχιση σύμβασης που είχε συνάψει το
νοσοκομείο
με
ιδιωτική
εταιρεία.
Παράλληλα, συνελήφθη και 40χρονος συνεργός του, ο οποίος κατηγορείται για
συναυτουργία στην εκβίαση.
Πώς διαμορφώνεται το ωράριο των καταστημάτων από την Παρασκευή
Σε ρυθμούς εορτών μπαίνουν και πάλι από την Παρασκευή τα καταστήματα. Κλειστά θα
είναι την Κυριακή τα καταστήματα στην Αττική, ανοικτά υπό προϋποθέσεις στη
Θεσσαλονίκη. Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του
Εμπορικού Συλλόγου, θα εφαρμοστεί ως εξής: Παρασκευή 27/12/2013 10:00 - 21:00,
Σάββατο 28/12/2013 10:00 - 18:00, Κυριακή 29/12/2013 11:00-18:00, Δευτέρα
30/12/2013 10:00 - 21:00, Τρίτη 31/12/2013 10:00 - 18:00, Τετάρτη 1/1/2014 κλειστά,
Πέμπτη 2/1/2014 κλειστά.
Την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013, επιτρέπεται -σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν4177/2013- να είναι ανοιχτά μόνο τα καταστήματα που έχουν συνολική επιφάνεια
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εμβαδού μέχρι 250 τ.μ., δεν ανήκουν σε αλυσίδα καταστημάτων (2 και πάνω
καταστήματα) εξαιρουμένων των περιπτώσεων franchise, δεν λειτουργούν ως
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shop in a shop) και δεν βρίσκονται σε εμπορικά
κέντρα ή σε εκπτωτικά καταστήματα outlet ή εκπτωτικά χωριά.
Βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας
Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός την Παρασκευή με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές
βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από ενισχυμένους νοτιοανατολικούς
ανέμους. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα
φαινόμενα θα εξασθενήσουν από την Κυριακή.
Βροχερός είναι ο καιρός στη βόρεια Ελλάδα, με το θερμόμετρο να δείχνει τους 14
βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς και τους 8 βαθμούς στην Έδεσσα. Tο
Σάββατο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στην ανατολική και
νότια χώρα και κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και
τα Δωδεκάνησα.
Λίστα «προσαγωγών που δεν έγιναν» για τις τουρκικές μίζες δημοσιεύει η
Hurriyet
Ενώ η Τουρκία συνεχίζει να κινείται στον αστερισμό του σκανδάλου με τις μίζες, η
Hurriyet δημοσιεύει λίστα με τα ονόματα 41 προσώπων που, όπως υποστηρίζει, θα
προσάγονταν στο δεύτερο κύμα της σχετικής έρευνας -η οποία «πάγωσε» λόγω της
απομάκρυνσης του εισαγγελέα. Ανάμεσά τους βρίσκονται επιχειρηματίες και στελέχη
κοντά στο περιβάλλον του Ερντογάν.
Παράλληλα, το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και η ισοτιμία της τουρκικής
λίρας συνεχίζουν την απότομη καθοδική τους πορεία. Σύμφωνα με την Hurriyet, στη
λίστα των προσαγωγών που δεν έγιναν βρίσκεται ο σαουδάραβας επιχειρηματίας Γιασίν
Αλ Καντί, ο οποίος είχε κατηγορηθεί στις ΗΠΑ ως χρηματοδότης της Αλ Κάιντα, και
τούρκοι επιχειρηματίες που επρόκειτο να προσαχθούν στις 25 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο
της υπόθεσης διαφθοράς.
Ο εισαγγελέας Μουαμάρ Ακάς είχε καταγγείλει την Πέμπτη ότι οι αστυνομικές αρχές
αρνήθηκαν να προβούν στις προσαγωγές, παρά τη σχετική δικαστική απόφαση, ενώ είχε
τονίσει ότι ο αρχιεισαγγελέας Κωνσταντινούπολης τον απομάκρυνε από την υπόθεση.
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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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