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Πρωτοβουλία για ελάφρυνση των επιχειρήσεων από φορολογική-τελωνειακή
γραφειοκρατία
Σε διαβούλευση με φορείς της αγοράς για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων
που δημιουργεί στις επιχειρήσεις η φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία προχωρεί το
υπουργείο Οικονομικών. Στην ομάδα μετέχουν εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών οι
επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ.
Από την πλευρά των παραγωγικών φορέων µετέχουν εκπρόσωποι του Συνδέσµου Ελλήνων
Βιοµηχάνων, της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, του Οικονοµικού
Επιµελητηρίου της Ελλάδας, της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, της Πανελλήνιας
Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών, της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος, αλλά και εκπρόσωπος της Εθνικής
Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου.
Υπουργείο Οικονοµικών και παραγωγικοί εταίροι θα καταγράψουν τα υφιστάµενα ή
ενδεχόµενα προβλήµατα που δηµιουργούν στις επιχειρήσεις προβλέψεις της φορολογικής και
τελωνειακής νοµοθεσία (όπως, ενδεικτικά, πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
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σχετικές καθυστερήσεις, υπερφορολόγηση) και θα υποβάλουν προτάσεις για τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης των σχετικών προβληµάτων.
Ηλεκτρονική βάση στις εφορίες για οφειλές και επιστροφές φόρων
Να διευκολύνει την καθημερινή ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση των
φορολογικών οφειλών, αλλά και των προς επιστροφή φόρων επιδιώκει η γενική
γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου και προς την κατεύθυνση αυτή
έδωσε ειδικές εντολές στις ΔΟΥ για την τήρηση ειδικών βιβλίων καταχώρισης
εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών.
Το ειδικό ηλεκτρονικό βιβλίο καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών θα
ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τα
φορολογικά έσοδα, για τους καθυστερημένους οφειλέτες, αλλά και για τις υποθέσεις που
η φορολογική διοίκηση είναι υπερήμερη έναντι φορολογουμένων στους οποίους πρέπει
να επιστρέψει φόρους. Ειδικά στην τελευταία αυτή περίπτωση επιδίωξη της ΓΓΔΕ είναι
να αποφύγει την επιβάρυνση του Δημοσίου από τόκους υπερημερίας.
ΟΑΕΕ: Πιστοποιητικά από οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα
Σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα ανεξάρτητα από την ταχυδρομική διεύθυνση της
επαγγελματικής έδρας ή της κατοικίας τους για την εκτύπωση πιστοποιητικών από τον
ΟΑΕΕ θα μπορούν πλέον να απευθύνονται οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του
ταμείου, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του. Το μέτρο αυτό γίνεται στα πλαίσια
της απλοποίησης των διαδικασιών και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους πολίτες.
Τα πιστοποιητικά τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν από οποιοδήποτε περιφερειακό
τμήμα του ΟΑΕΕ ανεξάρτητα από την "έδρα" τους είναι τα ακόλουθα :
-Βεβαίωση Εισφορών Ασφαλισμένων
-Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (εφόσον έχει καταβληθεί το σύνολο των
εισφορών μηχανογραφικά)
-Βεβαίωση Αποδοχών Συνταξιούχου
-Τρίμηνα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων
-Απόδοση Κλειδάριθμου
-Κατάσταση Οφειλόμενων Εισφορών
-Κατάσταση Πληρωμένων Αποδείξεων Ασφαλισμένων
-Εκτύπωση ταχυπληρωμής
-Βεβαίωση περί μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ
Πρωτιά της Ελλάδας στις καθυστερήσεις πληρωμών του Δημοσίου
Οι καθυστερήσεις πληρωμών τόσο προς τον ιδιωτικό όσο και προς τον δημόσιο τομέα
αυξήθηκαν από την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την
Πορτογαλία. Ωστόσο, την τελευταία διετία σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία διαπιστώνεται
κάποια πρόοδος. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Όπως επισημαίνεται, το 2012 το κόστος από καθυστερήσεις πληρωμών του Δημοσίου
ήταν στην Ελλάδα στο 0,19% του ΑΕΠ, ποσοστό που ήταν το ψηλότερο στην Ε.Ε., ενώ το
χαμηλότερο παρατηρήθηκε στη Φινλανδία με 0,005%. Από την έκθεση προκύπτει ακόμη
ότι ο χρόνος πληρωμών στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 110 και 160 ημερών, στην Ιταλία
μεταξύ 90 και 170, στην Ισπανία μεταξύ 80 και 160, στην Πορτογαλία 75 μέχρι 135 και
στην Κύπρο από 25 μέχρι 90. Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως η Φινλανδία και η
Εσθονία, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 40 ημέρες.
Πάνω από 1 εκατ. θέσεις εργασίας χάθηκαν εν μέσω κρίσης
Περισσότερες από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας χάθηκαν από την αρχή της κρίσης έως
σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εργασίας Γιάννης
Πλακιωτάκης. Συγκεκριμένα, μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2009 και του αντίστοιχου
πρώτου τριμήνου του 2014, χάθηκαν 1.061.900 θέσεις εργασίας, το ίδιο δε διάστημα οι
άνεργοι αυξήθηκαν κατά 865.600 φτάνοντας τα 1.342.300 άτομα.
«Η κρίση» είπε ο υφυπουργός, μιλώντας σε σεμινάριο για τα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα, «έπληξε όλες ανεξαιρέτως τις ομάδες εργαζομένων, ακόμη και τους άνδρες
εργαζομένους επικεφαλής νοικοκυριών, αλλά με ιδιαίτερη σφοδρότητα τους νέους, τις
γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας».
Ειδικότερα το ποσοστό ανεργίας των νέων 15 έως 24 ετών, ανήλθε μεσοσταθμικά το
2013 στο 58,3%, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι η ανεργία των νέων ήταν στην Ελλάδα
πάντοτε συστηματικά υψηλότερη του ενήλικου πληθυσμού, υποδηλώνοντας βαθύτερα
διαρθρωτικά προβλήματα που προϋπήρχαν της κρίσης.
Στην Ελλάδα οι υψηλότεροι φόροι ακινήτων μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ
Την πιο βαριά φορολόγηση ακινήτων στον δυτικό κόσμο έχει η Ελλάδα, γεγονός που
εκτός από την οικονομική αφαίμαξη των νοικοκυριών έχει συμβάλει και στην
καταβαράθρωση
της
οικοδομής
και
της
κτηματαγοράς.
Πρόκειται για το συμπέρασμα μελέτης της εταιρείας ορκωτών εκτιμητών και
διαπιστευμένων συμβούλων ακίνητης περιουσίας GLP Values σχετικά με το ύψος των
φόρων ακινήτων (ιδίως φόρων κατοχής) στην Ελλάδα σε σχέση με σειρά άλλων
ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και με τον ΟΟΣΑ ως σύνολο. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν οι
ερευνητές της GLP, η σύγκριση, λόγω διαθεσιμότητας των στοιχείων, έγινε για το 2011.
Έκτοτε οι φόροι κατοχής ακινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κι άλλο, με κορύφωση τον
ΕΝΦΙΑ του 2014. Άρα τα συμπεράσματα είναι σήμερα ακόμη πιο αποκαρδιωτικά για την
Ελλάδα από ό,τι το 2011.
Η μελέτη διαψεύδει επιχειρήματα όπως ότι το συνολικό φορολογικό βάρος των Ελλήνων
σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ είναι μικρό. Αντιθέτως, είναι το μεγαλύτερο, ειδικά σε
σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα και εν γένει τις οικονομικές δυνατότητες των
νοικοκυριών και όπως υποστηρίζει η GLP, εκτός από τις αυξομειώσεις του ΑΕΠ, η βαριά
φορολογία στους φόρους κατοχής διέλυσε την οικοδομή αφού η επίπτωση των φόρων
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κατοχής εκδιπλώνεται σε βάθος χρόνου σε αντίθεση με τους φόρους μεταβίβασης των
οποίων η επίδραση τείνει να λαμβάνει χώρα εφάπαξ, κατόπιν, δε, να απορροφάται από
την κτηματαγορά.
Γεωργιάδης: Πυροδότησα ένα φόβο που δεν ήθελα
Σε παραδοχή του λάθους του αναφορικά με τη δήλωση ότι θα πάρει τις καταθέσεις του
από τις ελληνικές τράπεζες αν πέσει η σημερινή κυβέρνηση και αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ
προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης.
«Έχουν δίκιο τα στελέχη της ΝΔ που αντέδρασαν» τόνισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο
κ.Γεωργιάδης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι μίλησε πιο ωμά απ' ό,τι θα έπρεπε. «Όπως το
είπα, ακούστηκε πιο ωμό απ' ότι θα το ήθελα. Όμως, το παίρνετε ξεκομμένο από μία
μεγάλη κουβέντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.
«Πλέον, αναγκάζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν και να πουν ποιο είναι το δεύτερό
τους σχέδιο» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος επέμεινε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στην
οικονομία σε περίπτωση πολιτικής αστάθειας, δηλαδή εκλογής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η
τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη πέρα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε από τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, ανέδειξε διαφορετικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ.
Νέα αρνητικά στοιχεία για την πιστωτική επέκταση στην ευρωζώνη
Κοντά στα χαμηλά επίπεδα διετίας διαπραγματεύεται σήμερα Πέμπτη η ισοτιμία ευρώ
δολαρίου με τα αρνητικά στοιχεία για την πιστωτική επέκταση στην ευρωζώνη και τις
ανησυχίες για την αποτελεσματικότητας της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στη
ζώνη του ευρώ να πιέζουν το ενιαίο νόμισμα. Το ευρώ υποχώρησε σήμερα κάτω από τα
1,28 δολάρια, για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο και πλέον, καταγράφοντας απώλειες
6,6% από τα τέλη Ιουλίου. Η ισοτιμία του κοινού νομίσματος διολίσθησε στα 1,2774
δολάρια, πλησιάζοντας το χαμηλό επίπεδο των 1,2740 που σημειώθηκε στη διάρκεια του
2013. Αν διασπάσει και αυτό το όριο, το ευρώ θα κινείται στα επίπεδα του τέλους του
2012.
Η πτώση του ευρώ συνδυάστηκε με τις ανακοινώσεις για νέα συρρίκνωση του δανεισμού
νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ τον Αύγουστο για 28ο συνεχή μήνα.
Συγκεκριμένα τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση,
όταν η προσφορά χρήματος αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 2%.
Βελούδινη διαπραγμάτευση με την τρόικα επιζητεί το Μαξίμου
Σε μία σύντομη και χωρίς αναταράξεις διαπραγμάτευση με την τρόικα στοχεύει το
Μέγαρο Μαξίμου, δεδομένων και των θετικών μηνυμάτων που έστειλε η συνάντηση του
Αντ.Σαμαρά με την Άνγκελα Μέρκελ. Το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά, άλλωστε, ότι
τυχόν τριβές με τους εκπροσώπους των δανειστών μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον υπό
κατάρτιση οδικό χάρτη για έξοδο από το μνημόνιο και αποχώρηση του ΔΝΤ, με ορίζοντα
την προεδρική εκλογή την προσεχή άνοιξη.
Όπως αναφέρουν τα Νέα, πηγές του Μαξίμου τονίζουν ότι το σχέδιο φοροελαφρύνσεων
και διορθωτικών κινήσεων, που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, θα
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προχωρήσει χωρίς την προέγκριση της τρόικας. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί
να βάλει τέλος στα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Παραιτήθηκε ο Έλληνας πρέσβης στο Βερολίνο
Την παραίτησή του υπέβαλε την Τετάρτη ο Έλληνας πρέσβης στο Βερολίνο, Παναγιώτης
Ζωγράφου, 24 ώρες μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το in.gr, το
υπουργείο Eξωτερικών καταλόγιζε στον κ.Ζωγράφο ότι δίνει ελλιπή εικόνα για τις
προθέσεις και τα σχέδια της γερμανικής κυβέρνησης. Η δυσαρέσκεια αυτή εκφράστηκε
στον αποκλεισμό του κ. Ζωγράφου από την αντιπροσωπεία υπό τον πρωθυπουργό που
επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης την Άνγκελα Μέρκελ.
Το αποκορύφωμα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν ένα έντονο φραστικό
επεισόδιο με τον στενό συνεργάτη του κ. Σαμαρά, Χρύσανθο Λαζαρίδη στο λόμπι του
βερολινέζικου ξενοδοχείου Hilton λίγο πριν την αναχώρηση της αντιπροσωπείας για την
Αθήνα. Η παραίτηση του πρέσβη είναι, σύμφωνα με Έλληνα διπλωμάτη στο Βερολίνο
που είναι γνώστης της υπόθεσης και θέλει να μείνει ανώνυμος, οριστική και αμετάκλητη.
Βρέθηκε τέταρτο θύρωμα στον τάφο της Αμφίπολης
Την ύπαρξη τέταρτου μαρμάρινου θυρώματος έδειξε η γεωλογική έρευνα στον τρίτο
θάλαμο του αρχαίου τάφου της Αμφίπολης, σύμφωνα με δηλώσεις της γγ του ΥΠΠΟΑ
Λίνας Μενδώνη στον Βήμα 99,5.
«Κάπου οδηγεί» είπε κ. Μενδώνη, επισημαίνοντας ότι η ανασκαφή «θα μας απασχολήσει
για πάρα πολλά χρόνια». Για το ενδεχόμενο σύλησης, ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις για
απόπειρα τυμβωρυχίας στην αρχαιότητα, ενώ ως προς τη χρονολόγηση του μνημείου
είπε ότι όσο είναι σε εξέλιξη η ανασκαφή «ο πρώτος λόγος είναι των ανασκαφέων».
Αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα με βροχές και ισχυρούς ανέμους
Επιδείνωση θα παρουσιάσει καιρός από το απόγευμα της Πέμπτης και από τα δυτικά,
σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ. Πιο αναλυτικά, από το απόγευμα της
Πέμπτης θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από πολύ
ισχυρούς ανέμους και πιθανώς κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Η επιδείνωση θα
ξεκινήσει από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα
επεκταθεί στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.
Το Σάββατο βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές θα εκδηλωθούν στη κεντρική
Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία,
τις Σποραδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά
του Αιγαίου και την Κρήτη.
Πρώτοι βομβαρδισμοί μονάδων πετρελαίου στη Συρία
Τα μέσα με τα οποία χρηματοδοτείται η ISIS μπήκαν στο στόχαστρο των επιδρομών στη
Συρία από τις δυνάμεις των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμιράτων: Στο τρίτο
«κύμα» επιδρομών, επλήγησαν 12 διυλιστήρια πετρελαίου που ελέγχουν οι τζιχαντιστές.
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Αναφορές οργανώσεων ακτιβιστών μιλούν για 14 νεκρούς ενόπλους αλλά και πέντε
αμάχους από τις επιδρομές, την ώρα που οι συγκρούσεις για το Κομπανί συνεχίζονται.
Παράλληλα, ο συριακός στρατός ανακατέλαβε περιοχή νοτιοανατολικά της
πρωτεύουσας.
Η αμερικανική κεντρική στρατιωτική διοίκηση ανέφερε την Πέμπτη πως έγιναν συνολικά
13 επιδρομές που στόχευαν μικρές μονάδες διύλισης πετρελαίου που ελέγχει η ISIS.
Ξεχωριστή επιδρομή έπληξε ένα όχημα.Το αποτέλεσμα «είναι ακόμη υπό αξιολόγηση,
αλλά έχουν πρώτες ενδείξεις πως οι επιδρομές ήταν επιτυχείς», ανέφερε η επίσημη
ανακοίνωση. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι στις
επιδρομές πήραν μέρος και αεροσκάφη, επανδρωμένα και μη, των δυνάμεων της
Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

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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