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Δεν θα επιβληθεί εισφορά επί του τζίρου των επιχειρήσεων ξεκαθαρίζει ο Γ.
Βρούτσης
«Δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί το μέτρο της εισφοράς του τζίρου επί των
επιχειρήσεων» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Πρόνοιας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Όπως, δε, εξηγεί ο κ. Βρούτσης,
«για το έλλειμμα των 150.000.000 ευρώ που θα δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό του
2013», από τη μη υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου, «καταβάλλονται προσπάθειες
για να καλυφθεί με τη λήψη ισοδύναμων μέτρων (πχ διεύρυνση ασφαλιστικής βάσης).
Συνελήφθη αστυνομικός - εκπαιδευτής της Χρυσής Αυγής στη Ρόδο
Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής στη Ρόδο αστυνομικός που εμφανίζεται να
εκπαιδεύει στις πολεμικές τέχνες μέλη της Χρυσής Αυγής. Εις βάρος του αστυνομικού έχει
διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με την
εφημερίδα Έθνος, ο εν λόγω υπαρχιφύλακας της αστυνομίας προσέφερε μαθήματα
μάχης σώμα με σώμα και χειρισμό ροπάλου. Στην εφημερίδα δημοσιεύονται
φωτογραφικά ντοκουμέντα, ενώ όπως σημειώνεται στα μαθήματα συμμετείχαν και
ανήλικα
παιδιά.
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Παράλληλα, έρευνα διεξάγεται για άλλον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος
σύμφωνα με έγγραφη επίσημη καταγγελία συναδέλφου του εκγυμνάζει μέλη της Χρυσής
Αυγής. Ο καταγγέλλων αστυνομικός απέστειλε τις τελευταίες ημέρες ανώνυμη επιστολή
στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Ν. Δένδια, η οποία κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα
στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και την Εισαγγελία
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Στην επιστολή κατονομάζει συνάδελφό του, ζητώντας
από την πολιτική και φυσική ηγεσία της Αστυνομίας να παρέμβει.
Το πρωτογενές πλεόνασμα «κλειδώνει» στη συνάντηση Στουρνάρα - τρόικας
Σε πλεόνασμα 400 - 450 εκατ. ευρώ περίπου φέρονται να καταλήγουν για το πρωτογενές
αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 τρόικα και κυβέρνηση. Το ζήτημα των
δημοσιονομικών μεγεθών θα απασχολήσει τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα,
Παρασκευή, το απόγευμα στο υπουργείο Οικονομικών οι Πόλ Τόμσεν, Ματθίας Μόρς και
Κλάους Μαζούχ με τον υπουργό Γ.Στουρνάρα και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών
Χρ. Σταϊκούρα.
Η τρόικα και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα εξετάσουν το κλείσιμο του
προϋπολογισμού 2013, θα συζητήσουν για τον τρόπο διάθεσης των 2 δισ. ευρώ που
αναμένεται να περισσέψουν από το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων χρεών του
Δημοσίου, ενώ θα εξετάσουν και ζητήματα σχετικά με τις υπερβάσεις δαπανών και τις
υστερήσεις εσόδων.
Με υποβάθμιση της Ελλάδος σε περίπτωση πολιτικής αποσταθεροποίησης
προειδοποιεί ο οίκος Fitch
Εναρμονισμένος με τις εκτιμήσεις της τρόικα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
εμφανίζεται ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings. Σε έκθεσή του για την
ελληνική οικονομία ο οίκος αναφέρει πως το 2013 η ύφεση θα διαμορφωθεί στο 4%, το
2014 η ελληνική οικονομία θα σημειώσει ανάπτυξη 0,5%, ενώ το 2015 το ΑΕΠ θα
αυξηθεί κατά 2%. Αναφορικά με τα επίπεδα του χρέους ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι το
δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 175,2% εφέτος και στο 176,1%
το 2014.
Πάντως, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης ξεκαθαρίζει πως η πιστοληπτική αξιολόγηση
της Ελλάδας θα μπορούσε να επηρεασθεί αρνητικά σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι
στόχοι που έχει θέσει η τρόικα, από τι στιγμή που καταγραφούν νέα χρηματοδοτικά
κενά, εάν σημειωθεί κοινωνική και πολιτική αποσταθεροποίηση και ευρύτερα εάν η
ελληνική οικονομία δεν ανακάμψει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Έρχονται «καρατομήσεις» προϊσταμένων εφοριών τον Οκτώβριο
Σε «καρατομήσεις» προϊσταμένων εφοριών θα προχωρήσει ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης στο επόμενο διάστημα, καθώς οι «κίτρινες» κάρτες
που είχαν δεχθεί περίπου 100 προϊστάμενοι εφοριών αναμένεται να γίνουν «κόκκινες»
μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης των επιδόσεων του τελευταίου 9μηνου.
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Σύμφωνα με Τα Νέα, ήδη η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων έχει ολοκληρώσει
την αξιολόγηση των διευθυντών εφοριών στη βάση των τριμηνιαίων στόχων που είχαν
τεθεί από την 1η Ιανουαρίου, ενώ έχει συλλέξει και στοιχεία επιδόσεων από τους ίδιους
τους προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, ώστε να αξιολογήσει τους
υποδιευθυντές και τμηματάρχες. Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα αποσταλεί
στον κ. Θεοχάρη, ο οποίος θα ανανεώσει ή όχι τη θητεία του κάθε αξιολογουμένου.
Παράταση προθεσμίας υποβολής για καταστάσεις του ΚΒΣ
Υπεγράφη Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία η προθεσμία υποβολής όλων των
καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84Α΄) για τις
συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των
ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, παρατείνεται ανάλογα με
το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:
•
•
•
•

Μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε
1,2,3.
Μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε
4,5,6.
Μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε
7,8,9.
Μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.

Εκπνέει η παράταση για την υποβολή του Ε9
Εκπνέει απόψε, Παρασκευή, η παράταση που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών για
την υποβολή του Ε9 φορολογουμένων που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους
κατάσταση το 2012. Έτσι οι φορολογούμενοι θα μπορούν για λίγες ώρες ακόμα να
προχωρούν στη συμπλήρωση και υποβολή του Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός
σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων (εντός και εκτός σχεδίου) του Ε9.
Όπως δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ.
Θεοχάρης από σήμερα Παρασκευή έως και τις 14 Οκτωβρίου οι φορολογούμενοι θα
μπορούν να προχωρούν στις μεταβολές στο Ε9 στις εκτός σχεδίου εδαφικές εκτάσεις
(Πίνακας 2).
Το ΒΕΘ πάει... στην 2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόμησης Ενέργειας
Στη 2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόμησης Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί στην
Ξάνθη, από 11 έως 14 Οκτωβρίου προγραμματίζει να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο «Κλειστό γυμναστήριο
Φίλιππος Αμοιρίδης», υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Ξάνθης και τη συνδιοργάνωση
της
Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας
και
Θράκης.
Η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι μια έκθεση άρτια οργανωμένη,
που συγκεντρώνει σ’ ένα χώρο την τεχνογνωσία και την τεχνολογία του κλάδου της
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θέρμανσης, ψύξης, μόνωσης και ηλιακής ενέργειας και θα παρουσιάσει καινοτόμες λύσεις
με στόχο την εξοικονόμηση, σε συνδυασμό με την υψηλότερη δυνατή απόδοση.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων –
μελών του, το ΒΕΘ θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής στην ανωτέρω
έκθεση, με προνομιακούς όρους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το
γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-271708 και 231241668 μέχρι και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου προκειμένου να τους αποσταλεί η φόρμα
συμμετοχής.
Λουκέτο σε ΕΑΣ και ΕΛΒΟ απαιτεί η τρόικα
Στον «αέρα» παραμένει το μέλλον των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών για τις οποίες
η τρόικα επιμένει στο «λουκέτο»: Σε χθεσινές πολύωρες συσκέψεις το απόγευμα, για τα
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, την ΕΛΒΟ και τη ΛΑΡΚΟ, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη
συμφωνίας.
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και σήμερα για το θέμα που αποτελεί βασικό
προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ το
ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει και την αυριανή σύσκεψη της τρόικας με τον
πρωθυπουργό.
Σήμερα αποφασίζει το ΣτΕ για ΕΡΤ και ΔΤ
Σήμερα θα ανακοινώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας την απόφασή του σχετικά με τη
Δημόσια Τηλεόραση και τη νομιμότητα ή μη του «λουκέτου» στην ΕΡΤ, έπειτα από
προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ.
Υπενθυμίζεται ότι η ΠΟΣΠΕΡΤ είχε προσφύγει στον ΣτΕ υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία
της Δημόσιας Τηλεόρασης δεν είναι σύμφωνη με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου
που έλεγε ότι θα πρέπει να λειτουργούν πλήρως όλες οι δημόσιες ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές συχνότητες μέχρι τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ.

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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