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Σε μεγάλους οφειλέτες και προληπτικούς ελέγχους το βάρος της ΓΓΔΕ
Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τίθενται από αύριο Πέμπτη όλες οι υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, παλαιές και νέες, στη βάση του νέου οργανισμού
του υπουργείου Οικονομικών που παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία στην ΓΓΔΕ.
Στο πλαίσιο αυτό η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου έδωσε αυστηρές
εντολές στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της ΓΓΔΕ για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων στο δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014.
Οι στόχοι αφορούν μεταξύ άλλων στα εξής:
•
•

Στην είσπραξη συνολικού ποσού 350 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και από
στοχευμένες δράσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Στην διενέργεια τουλάχιστον 1.000 προληπτικών ελέγχων και ολοκλήρωση 20
υποθέσεων έρευνας και φοροδιαφυγής.
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•
•

•
•

•

Στην αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης σε ποσοστό άνω του 90% στην
υποβολή εμπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ ενεργών φορολογουμένων.
Στην ολοκλήρωση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών που εξετάζει η
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών σε ποσοστό τουλάχιστον 40% πριν από την
προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία.
Στην διενέργεια 27 εσωτερικών ελέγχων στην ΓΓΔΕ τουλάχιστον μέχρι το στάδιο
συντάξεως προσωρινών εκθέσεων.
Στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και
στην ανάπτυξη στρατηγικής με σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας
είσπραξης.
Στη μείωση των ελέγχων εισαγωγών στα τελωνεία κατά 10% σε μηναία βάση με
στόχο να φθάσουν τον Δεκέμβριο 2014 τον μέσο όρο της ΕΕ (15%) .

Παγκόσμια Τράπεζα: Στην 61η θέση στην ευκολία του επιχειρείν η Ελλάδα
Βελτίωση κατέγραψε η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη «Doing Business 2015» της
Παγκόσµιας Τράπεζας, καθώς κατετάγη 61η σε σύνολο 189 χωρών, όταν στην αντίστοιχη
έρευνα του 2014 ήταν 65η. Στην έκθεση που δόθηκε σήµερα, Τετάρτη, στη δηµοσιότητα, ο
διεθνής οργανισµός διαπιστώνει σηµαντική ενίσχυση του ρυθµιστικού πλαισίου για τις
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ειδικά στο σκέλος της δήλωσης ακίνητης περιουσίας και της
έναρξης επιχειρήσεων.
Βάσει του «Doing Business 2015» οι διαδικασίες δήλωσης περιουσιακών στοιχείων στην
Ελλάδα έγιναν ευκολότερες, τόσο µε τη µείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων όσο και µε
την εξάλειψη της απαίτησης για τη χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας. Ενδεικτικά τονίζεται
πως η µεταρρύθµιση αυτή επέτρεψε στη χώρα να καταγράψει τη µεγαλύτερη πρόοδο σε
παγκόσµιο επίπεδο στον δείκτη δήλωσης ακίνητης περιουσίας, καθώς κέρδισε 54 θέσεις.
Εκτός από την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, η Ελλάδα έκανε ακόµη ευκολότερη την
έναρξη επιχειρήσεων, µε τη µείωση του κόστους εγγραφής, έτσι ώστε η έναρξη µιας
επιχείρησης να κοστίζει πλέον 2,2% του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, κάτω από 32,5% που
ήταν πριν από µια δεκαετία.
Η έκθεση υπογραμμίζει πως οι προκλήσεις παραμένουν, ιδιαίτερα στον τομέα της
εκτέλεσης των συμβάσεων. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται απαιτούνται κατά μέσο όρο
1.580 ημέρες για την επίλυση μιας εμπορικής διαφοράς στην Ελλάδα - περισσότερο από
ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή οικονομία. Ομοίως, η Ελλάδα έχασε στην νέα
κατάταξη 18 θέσεις στο δείκτη που σχετίζεται με την πληρωμή φόρων σε σχέση με
πέρυσι, λόγω των επιπρόσθετων φορολογικών βαρών. Έτσι, κατατάσσεται πλέον 59η
από 41η στην κατάταξη του 2014.
Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για όσους δικαιούνται έκπτωση
Την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για όσους δικαιούνταν έκπτωση ή απαλλαγή
ανακοίνωσε σήµερα, Τετάρτη, η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ).
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Ο αριθµός των δικαιούχων έκπτωσης ή απαλλαγής ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται περί το 1,4
εκατοµµύριο και ως επί το πλείστον πρόκειται για οικονοµικά αδύναµους και για
φορολογούµενους µε αναπηρία άνω του 80%
Από 1 έως 10 Νοεμβρίου οι φθινοπωρινές εκπτώσεις
Ξεκινά το Σάββατο, 1 Νοεμβρίου και θα λήξει την Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου η φθινοπωρινή
ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος (middle seasons sales), όπως ενημερώνει η ΕΣΕΕ. Επίσης,
υπενθυμίζει σε εμπόρους και καταναλωτές ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου
4177/2013, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, δηλαδή
οι εκπτώσεις επιτρέπονται τέσσερις (4) φορές το χρόνο, δύο με τις Τακτικές εκπτώσεις
από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου και του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
και του Αυγούστου αντίστοιχα, αλλά και δύο με τις Ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους το
πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής
των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή
και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο
προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και
της νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών.
Από 1η Νοεμβρίου στο Taxis τα τέλη κυκλοφορίας
Στο Taxis αναμένεται να αναρτηθούν το προσεχές Σάββατο 1η Νοεμβρίου τα τέλη
κυκλοφορίας του 2015 από τα οποία η κυβέρνηση προσδοκά έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ
περίπου.
Όπως και τα προηγούμενα δύο έτη οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην
υπηρεσία Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων του Τaxis, θα συμπληρώνουν
τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και αφού θα αποκτούν πρόσβαση
στα στοιχεία του οχήματος τους θα εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλής με την οποία θα
εξοφλούν το φόρο σε τράπεζες και ΕΛΤΑ. Η προθεσμία καταβολής των τελών
κυκλοφορίας εκπνέει, όπως κάθε έτος, στα τέλη Δεκεμβρίου 2014.
Ένεση ρευστότητας σε ΟΑΕΕ
Ένεση ρευστότητας 150 εκατομμυρίων ευρώ δίνεται σε δύο από τα μεγαλύτερα Ταμεία
της χώρας, τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΕΑ, για να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα» και να καταβληθούν
ομαλά συντάξεις και άλλες παροχές. Σύμφωνα με το Έθνος, στόχος είναι να
διασφαλιστούν οι κύριες συντάξεις 340.000 ελευθέρων επαγγελματιών και οι
επικουρικές συντάξεις ενός εκατομμυρίου μισθωτών του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα.
Οι σχετικές αποφάσεις του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, και του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
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Συναντήσεις Κικίλια με τους διευθυντές της CIA και του FBI
Θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων του
υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Β. Κικίλια στην Ουάσιγκτον με τον
υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά και τους διευθυντές της CIA και του FBI.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, κατά τη
συνάντησή του με τον κ. Κικίλια ο διευθυντής της CIA, Τζον Μπρέναν αναγνώρισε το
«σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου», ενώ και οι δύο πλευρές εξέφρασαν ικανοποίηση για τα
αποτελέσματα της μέχρι στιγμής διμερούς συνεργασίας, καθώς και επιθυμία για την
περαιτέρω ενίσχυσή της σε θέματα τρομοκρατίας. Ο διευθυντής της CIA δήλωσε μάλιστα
πρόθυμος να παράσχει «κάθε δυνατή βοήθεια» στην Ελλάδα σε θέματα ασφάλειας. Με τη
σειρά του, ο κ. Κικίλιας επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των
«σύγχρονων απειλών ασφάλειας» και αντάλλαξε απόψεις με τον κ. Μπρέναν για το
παγκόσμιο έγκλημα και την παράνομη μετανάστευση.
Δεν υπάρχει πέρασμα για τέταρτο θάλαμο στην Αμφίπολη
Βίντεο από την ανασκαφή στην Αμφίπολη έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα το
υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, το υπουργείο δημοσιοποίησε τρεις φωτογραφίες και δύο
σχέδια από τα φτερά των Σφιγγών επισημαίνοντας πως τα ευρεθέντα τμήματα
επιτρέπουν την πλήρη αποκατάστασή τους. Το σχετικό σχέδιο έχει εκπονηθεί από τον
αρχιτέκτονα του υπουργείου Πολιτισμού Μ.Λεφαντζή και παρουσιάζεται για πρώτη
φορά. Στην προγραμματισμένη ενημέρωση οι αρχαιολόγοι αποσαφήνισαν πως δεν
φαίνεται να υπάρχει πέρασμα για τέταρτο θάλαμο.
Η λανθασμένη εντύπωση είχε δοθεί, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο έχει αφαιρεθεί
μαρμάρινος ορθοστάτης. Βέβαια, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η γενική
γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το
ευτελές δάπεδο στον τρίτο θάλαμο να αποτελεί έναν οριζόντιο τοίχο σφράγισης.
Επιπλέον μιλώντας σε δημοσιογράφους, η κα. Μενδώνη σημείωσε ότι ο τάφος έχει δεχθεί
σαφέστατα ανθρώπινη παρέμβαση κι ότι υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις δράσης
τυμβωρύχων.
Οργή στη Γαλλία μετά το θάνατο διαδηλωτή πιθανότατα από χειροβομβίδα
Η σορός του 21χρονου Ρεμί Φρες ανακαλύφθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν
κόπασε η μάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ της χωροφυλακής και διαδηλωτών εναντίον της
κατασκευής φράγματος στο Σιβέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Η υπόθεση παίρνει έντονα
πολιτική τροπή μετά την αρχική έρευνα. Ο νεαρός πέθανε ακαριαία εξαιτίας, όπως όλα
δείχνουν, έκρηξης -κάτι που ενισχύει τις καταγγελίες της οικογένειας πως σκοτώθηκε
από
χειροβομβίδα
που
έριξαν
οι
δυνάμεις
ασφαλείας.
Ο Ολάντ προανήγγειλε έρευνα που θα φτάσει μέχρι το τέλος, αλλά η κυβέρνηση
διαμαρτύρεται για «εμπρηστικές δηλώσεις» με φόντο την υπόθεση. Ο υπουργός
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Εσωτερικών έφτασε στο σημείο να χρειαστεί να ξεκαθαρίσει πως «δεν έχει καμία
πρόθεση» να παραιτηθεί. Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, η υπόθεση έχει πάρει έντονα
πολιτικό χαρακτήρα. Πολιτικοί των Οικολόγων, εκτός από την Αριστερά, στρέφονται
ανοικτά εναντίον της κυβέρνησης ενώ ευρωβουλευτές κάλεσαν σε ανάκληση του σχεδίου
για το φράγμα με φόντο το θάνατο του διαδηλωτή.

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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