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Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών που θα υποβληθούν μέχρι τις
28 Νοεμβρίου θα θεωρούνται εμπρόθεσμες ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. Το
υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα πως προτίθεται να καταθέσει την επόμενη
εβδομάδα στη Βουλή νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ως καταληκτική
ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής όλων των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις
συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των
ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ανεξαρτήτως του
καταληκτικού ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υπόχρεου, ορίζεται η 28η
Νοεμβρίου 2013.
Σημειώνεται πως οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή συγκεντρωτικών
καταστάσεων και ισοζυγίων για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1,2,3,4,5, 6,7,8
και 9 έχουν ήδη λήξει και κανονικά θα έπρεπε να έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε όλους
όσους εκπρόθεσμα υπέβαλαν ηλεκτρονικά τις καταστάσεις στο Τaxisnet.
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Χ.Θεοχάρης: Όχι σε κατασχέσεις για µικρά χρέη
Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα προχωρήσει η εφορία σε κατασχέσεις για μικρά χρέη, εφόσον
οι φορολογούμενοι ανταποκρίνονται ακόμη και με μικρές καταβολές, έδωσε ο γενικός
γραμματέας Εσόδων Χ. Θεοχάρης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα 99,5.
«Οπωσδήποτε υπάρχει κόσμος που βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση και δυσκολεύεται.
Όχι, (δεν θα τους πάρουμε τα σπίτια). Μην δραματοποιούμε τα πράγματα… Αυτό που
λέμε είναι ότι πρέπει να ενδιαφέρεται κάποιος για τη ρύθμισή του, διότι ακόμη και αν δεν
έχει τους τυπικούς όρους να ανταποκριθεί, είτε στην πάγια ρύθμιση για 'φρέσκα' χρέη,
είτε των 48 δόσεων για παλιά, εάν έρχεται και δίνει έναντι ένα ποσό που μπορεί, αλλά το
δίνει, αυτό το λαμβάνουμε υπόψη και το παρακολουθούμε. Αν δεν γίνει αυτό, προχωράμε
σε μέτρα, αλλά ξεκινάμε από τα μεγάλα χρέη. Μην φανταστείτε ότι πάμε στα 300 ευρώ…
Δεν είναι θέμα ότι βάζουμε όριο, αλλά κάθε εφορία ξεκινά από το μεγαλύτερο χρέος που
έχει και πάμε προς τα κάτω. Δεν ξεκινάμε από τα 1.000, 2.000 ή 3.000 ευρώ» είπε
χαρακτηριστικά.
Αύριο στη Βουλή ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Την τελική έγκριση της τρόικας αναμένει εντός της ημέρας ο υπουργός Οικονομικών
Γιάνννης Στουρνάρας προκείμενου να προχωρήσει αύριο, στην κατάθεση του
νομοσχεδίου για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στη Βουλή.
Σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΑ) τα κλιμάκια για τις
οικίες μειώνονται από 30 σε 12. Στο πρώτο κλιμάκιο, για ακίνητα με αντικειμενική αξία
έως 500 ευρώ ανά τ.μ ο βασικός φόρος περιορίζεται στα 2 ευρώ, ενώ ο ανώτατος
συντελεστής των 13 ευρώ επιβάλλεται για ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 5.001
ευρώ ανά τετραγωνικό.
Ακόμη προβλέπονται συντελεστές παλαιότητας, ορόφου, μονοκατοικίας και πρόσοψης.
Για τους βοηθητικούς χώρους προβλέπεται μείωση του κύριου φόρου στο 10%.
Προβλέπονται δε σημαντικές μειώσεις συντελεστών για απαλλοτριωτέα, διατηρητέα,
παλαιά και ημιτελή κτίσματα καθώς και κτίρια ειδικών χρήσεων. Τα κλιμάκια
φορολόγησης για τα οικόπεδα παραμένουν 25 και ο φόρος κυμαίνεται πλέον από 3 έως 9
ευρώ το στρέμμα.
Σύνταξη βάσει του συνολικού εισοδήματος πρότεινε η τρόικα
Πρόταση για νέο ασφαλιστικό σύστημα, όπου η σύνταξη θα υπολογίζεται όχι βάσει των
εισφορών και των ετών ασφάλισης, αλλά βάσει του συνολικού εισοδήματος του κάθε
ασφαλισμένου, έθεσε χθες προς συζήτηση το κλιμάκιο της τεχνικής βοήθειας της τρόικα
σε σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας.
Η πρόταση απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τα στελέχη του υπουργείου, τα οποία
ξεκαθάρισαν στους εμπειρογνώμονες πως αντικείμενο της συνάντησης είναι η βελτίωση
των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και όχι ένας ανασχεδιασμός του ασφαλιστικού,
χωρίς μάλιστα να πληρούνται και οι σχετικές προϋποθέσεις.
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Την απόσυρση του εισιτηρίου των 25 ευρώ εξετάζει το υπουργείο Υγείας
Ανοιχτό άφησε ο υπουργός Υγείας το ενδεχόμενο να μην επιβληθεί το εισιτήριο των 25
ευρώ για εισαγωγές στα δημόσια νοσοκομεία. Σε δηλώσεις του στον Σκάι, ο κ.
Γεωργιάδης είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει την απόσυρση του μέτρου. Η επιβολή του
εισιτηρίου των 25 ευρώ, που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Νοέμβριο του 2012 και
αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, θα ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου, βάσει
εισοδηματικών κριτηρίων.
Αφορά μόνο στην εισαγωγή σε νοσοκομείο, καθώς για εξετάσεις η τιμή παραμένει στα 5
ευρώ.
Άνχελ Γκουρία: Υπάρχει ζωή μετά το χρέος
«Υπάρχει ζωή μετά το χρέος» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ Ανχελ
Γκουρία, ο οποίος την Τετάρτη παρέδωσε στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά την
έκθεση του Οργανισμού για την Ελλάδα. Σε δηλώσεις του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ.
Γκουρία εξήρε τις προσπάθειες της χώρας για έξοδο από την κρίση, σημειώνοντας πως η
Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
«Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά» είπε ο κ. Γκουρία απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.
«Σας ευχαριστώ. Το εκτιμώ» απάντησε ο κ. Σαμαράς. Νωρίτερα, ο Άνχελ Γκουρία
συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο
Βενιζέλο. Ο κ. Γκουρία, αφού διεμήνυσε πως «υπάρχει ζωή μετά το χρέος», αναφέρθηκε
«στο πιο εντυπωσιακό πρόγραμμα προσαρμογής που έχει ποτέ αναληφθεί, και στη
θεαματική αντιστροφή του ισοζυγίου πληρωμών και της δημοσιονομικής κατάστασης
και του πρωτογενούς πλεονάσματος».
∆ΝΤ: Ρεαλιστικός ο στόχος για φορολογικά έσοδα 3% του ΑΕΠ από τα ακίνητα
Ρεαλιστικό χαρακτηρίζει το ∆ΝΤ το στόχο για σταθεροποίηση των εσόδων από τη φορολογία
ακινήτων σε επίπεδα 2% - 3% του ΑΕΠ παγκοσµίως, από 1% του ΑΕΠ σήµερα.
Το ∆ΝΤ αναγνωρίζει πως πρόσφατα έχει υπάρξει «δραµατικό» ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των εσόδων από τη φορολογία ακινήτων σε χώρες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως η
Ελλάδα, η Καµπότζη, η Κίνα, η Κροατία, η Αίγυπτος, η Ιρλανδία, η Λιβερία και η Ναµίµπια.
Ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Λέττα
Η ιταλική κυβέρνηση κέρδισε ψήφο εμπιστοσύνης στη Γερουσία αργά το βράδυ της
Τρίτης κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2014 παρά την αποχώρηση από τον
κυβερνητικό συνασπισμό του κεντροδεξιού κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Σίλβιο
Μπερλουσκόνι την παραμονή της ψηφοφορίας.
Υπέρ του κυβερνητικού συνασπισμού του πρωθυπουργού Λέττα τάχθηκαν 171
γερουσιαστές,
ενώ
135
ήταν
κατά.
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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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