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Το πορτογαλικό μοντέλο για τις αποδείξεις μελετά το υπουργείο Οικονομικών
Το πορτογαλικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο εκδίδονται ηλεκτρονικά όλες οι χάρτινες
αποδείξεις, με παράλληλη παροχή κινήτρων στους φορολογούμενους, ώστε να δηλώνουν
βασικά στοιχεία των συναλλαγών τους στη φορολογική διοίκηση, μελετά το υπουργείο
Οικονομικών. Κεντρική ιδέα στο μοντέλο αυτό, το οποίο έχει αποφέρει αύξηση εσόδων
από το ΦΠΑ στην Πορτογαλία, είναι πως όλες οι επιχειρήσεις αποστέλλουν σε μηνιαία
βάση τα δεδομένα των συναλλαγών τους στο υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, ανάλογο μέτρο προωθεί και το ελληνικό υπουργείο
Οικονομικών με την υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά από τις αρχές του 2014 όλες τις συναλλαγές τους στη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Το κίνητρο που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών είναι
η επιστροφή ακόμη και του 30% της αξίας της απόδειξης, αλλά μόνο για συγκεκριμένες
επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες θα ανακοινώνονται στο τέλος κάθε έτους.
Στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2009 βρέθηκε η ελληνική μεταποίηση το
Νοέμβριο
Με το μικρότερο ρυθμό των τελευταίων 4 ετών συρρικνώθηκε η μεταποιητική
δραστηριότητα στην Ελλάδα το Νοέμβριο. Σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα της Markit ο
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Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) αυξήθηκε στις 49,2 μονάδες τον Νοέμβριο από τις
47,3 μονάδες τον Οκτώβριο. Αν και ο δείκτης παραμένει κάτω από το όριο του 50 που
διαχωρίζει την επέκταση από την συρρίκνωση, ωστόσο έχει σημειώσει μεγάλη βελτίωση.
Τα νέα στοιχεία της Markit επιβεβαιώνουν τις ενδείξεις ότι η ελληνική οικονομία βγαίνει
σταδιακά από την ύφεση. Τα επίπεδα παραγωγής αυξήθηκαν ελάχιστα τον Νοέμβριο
(πρόκειται όμως για την πρώτη αύξηση μετά από τέσσερα χρόνια συνεχούς
συρρίκνωσης), ενώ μία ακόμη αισιόδοξη εξέλιξη ήταν η σταθεροποίηση των νέων
παραγγελιών. Η έρευνα έδειξε επίσης μείωση της απασχόλησης και της αγοραστικής
δραστηριότητας με τον μικρότερο ρυθμό σε διάστημα 4 περίπου ετών.
Εξάλλου, στο υψηλότερο επίπεδο 2,5 ετών εκτινάχθηκε ο δείκτης δραστηριοτήτων του
κλάδου μεταποίησης της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, ο δείκτης ενισχύθηκε στο 51,6 το
Νοέμβριο από 51,3 τον προηγούμενο μήνα και αποδεικνύεται υψηλότερος της αρχικής
εκτίμησης που περιοριζόταν στο 51,5.
Διευκολύνσεις για ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία εξετάζει το υπ. Εργασίας
Νέα ρύθμιση για την τακτοποίηση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία εξετάζει το
υπουργείο Εργασίας. Όπως μετέδωσε το Mega, η ρύθμιση θα αφορά εκείνους που έχουν
οφειλές έως 10.000 ευρώ και -κατά τις πληροφορίες- αυτή τη φορά δεν θα προβλέπονται
ειδικές προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ρύθμιση θα
αφορά περίπου 200.000 πολίτες με οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.
Στο μεταξύ, νέα διαβεβαίωση πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αλλαγές
στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ή σε μειώσεις συντάξεων έδωσε την Κυριακή ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης με αφορμή την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, που
από ορισμένα δημοσιεύματα του Τύπου ερμηνεύτηκε ως προτροπή για σαρωτικές
αλλαγές για αύξηση των ηλικιακών ορίων και μείωση των συντάξεων.
Τη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας εξαγωγών - εισαγωγών προτείνουν τα
Επιμελητήρια
Τη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας εξαγωγών - εισαγωγών, στα πρότυπα
επιτυχημένων παραδειγμάτων του εξωτερικού, με βασική λειτουργία την εφαρμογή
ειδικών προγραμμάτων προχρηματοδότησης εξαγωγών, παράλληλα με ένα ευνοϊκότερο
φορολογικό περιβάλλον, με κίνητρα για την άσκηση εξωστρεφούς δραστηριότητας και
άμεσες πρωτοβουλίες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους προτείνει η Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ Κωνσταντίνος Μίχαλος κατά την επίσκεψή του στην
έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών εξωστρέφειας «MADE IN GREECE» «παρά την
ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, ο δανεισμός είναι σχεδόν αδύνατος για
τις περισσότερες επιχειρήσεις, ειδικά για τις μικρομεσαίες. Το 2014 η πιστωτική
επέκταση αναμένεται να παραμείνει αρνητική για τέταρτη συνεχή χρονιά. Ειδικά οι ΜμΕ
αντιμετωπίζουν το υψηλότερο ποσοστό απορρίψεων στην ευρωζώνη. Ενώ το κόστος
δανεισμού για επιχειρηματικά δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ είναι μέχρι και τρεις φορές
υψηλότερο, σε σχέση με αντίστοιχα δάνεια σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η
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Αυστρία.» Πρόσθεσε δε ότι τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν πολλά παραδείγματα
εταιρειών που για να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, αναγκάστηκαν να
καταβάλουν μετρητοίς την αξία των εγγυήσεων.
Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ σε νέα σύσκεψη Σαμαρά - Βενιζέλου την Πέμπτη
Νέα σύσκεψη θα έχουν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος την Πέμπτη. Αντικείμενο της σύσκεψης αυτής θα είναι
ο τρόπος ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο
υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή του Γ.Στουρνάρα και του υπουργού
Περιβάλλοντος Γ.Μανιάτη για την προετοιμασία των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν
ενταχθεί στο σχέδιο αποκρατικοποιήσεων για το 2014.Στόχος της κυβέρνησης είναι να
είναι έγκαιρα προετοιμασμένη στο συγκεκριμένο τομέα, για τον οποίο έχει κατά
διαστήματα δεχθεί κριτική από τους εκπροσώπους των δανειστών.
Σόιμπλε: «Η Ελλάδα αξίζει τον σεβασμό μας για τις επιτυχίες της»
Η Ελλάδα αξίζει τον σεβασμό για τις επιτυχίες της γιατί σε αντίθεση με τις προβλέψεις, η
Ευρωζώνη δεν κατέρρευσε. Τα παραπάνω αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα
«Süddeutsche Zeitung» ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας είχε τα περισσότερα προβλήματα να επιλύσει -με μεγάλη
απόσταση από τις άλλες χώρες- αλλά τον τελευταίο ενάμισι χρόνο ανταποκρίθηκε στις
υποχρεώσεις της, καλύτερα από ότι προβλεπόταν στο δεύτερο πρόγραμμα στήριξης.
«Τα στοιχεία για την ανάπτυξη είναι καλύτερα από ό,τι υποθέταμε, η μείωση του
δημοσιονομικού ελλείμματος συντελέστηκε ταχύτερα από ό,τι προβλεπόταν», είπε ο κ.
Σόιμπλε και πρόσθεσε: «Όποιος δεν επιδεικνύει έστω λίγο σεβασμό σε αυτές τις
επιδόσεις, δεν διαθέτει την ικανότητα για μια επαρκή και αντικειμενική συνεκτίμηση της
κατάστασης».
Η Ελλάδα 56η διεθνώς στον τομέα της φορολογικής συμμόρφωσης
Την 56η θέση της παγκόσμιας κατάταξης καταλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα στον τομέα
της φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με την ετήσια διεθνή μελέτη Paying Taxes
2014, η οποία εκπονήθηκε από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας σε συνεργασία με
την PwC. Η βελτίωση που έχει καταγραφή καταδεικνύεται από το γεγονός ότι προ
διετίας η χώρα καταλάμβανε την 82η θέση.
Η μελέτη Paying Taxes εξετάζει όλους τους υποχρεωτικούς φόρους και εισφορές που
καταβάλλει μία μεσαία επιχείρηση μέσα σε ένα χρόνο. Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο
απαιτούμενος χρόνος για φορολογική συμμόρφωση ανέρχεται στις 193 ώρες το χρόνο
(έναντι των 202 πέρυσι), ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τις χώρες τις ΕΕ/ΕΟΖ είναι
184 ώρες και διεθνώς 267 ώρες. Η βελτίωση του συγκεκριμένου δείκτη στην Ελλάδα
οφείλεται στη συμμόρφωση στους φόρους κατανάλωσης.
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Συνεχίζεται η απεργία του ΕΟΠΥΥ - Συνεδριάζουν οι γιατροί της Αττικής
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου των γιατρών του ΕΟΠΥΥ
στην Αττική, εν μέσω πιέσεων εκ μέρους του υπουργείου Υγείας ώστε να ληφθεί
απόφαση για ματαίωση των απεργιακών κινητοποιήσεων.
Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ ζητούν να μην εφαρμοστεί το πρόγραμμα
διαθεσιμότητας/απολύσεων, ενώ την Παρασκευή αναμένονται τα στοιχεία του
υπουργείου για την αξιολόγηση των ειδικοτήτων που θα παραμείνουν στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Νεκρή 13χρονη από αναθυμιάσεις μαγκαλιού στη Θεσσαλονίκη
Μια 13χρονη έχασε τη ζωή της στην Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες
ο θάνατός της προήλθε από αναθυμιάσεις μαγκαλιού,
Πρόκειται για κορίτσι από τη Σερβία, που διέμενε με την 54χρονη άνεργη μητέρα του.
Κατά τις πληροφορίες, στο σπίτι δεν υπήρχε ρεύμα και χρησιμοποιούσαν για θέρμανση
το μαγκάλι.
Μία γυναίκα νεκρή από τις πλημμύρες στο Άργος
Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από υπόγειο οικίας στο Άργος, κατά τη διάρκεια
άντλησης υδάτων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Όπως δήλωσε μιλώντας στον
τηλεοπτικό σταθμό Mega o δήμαρχος του Άργους, Δημήτρης Καμπόσος, πρόκειται για μια
55χρονη σερβικής καταγωγής που διέμενε σε υπόγειο στο κέντρο της πόλης.
Οι καταιγίδες που εκδηλώνονται από το απόγευμα της Κυριακής στην Πελοπόννησο
δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα, ειδικά στο Άργος και την Κυπαρισσία όπου
σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες. Στο Άργος, οι δύο ξεροπόταμοι που διέρχονται την
πόλη, ο Ξηριάς και η Πάνιτσα, υπερχείλισαν και πλημμύρισαν τους περισσότερους
δρόμους και πολλά υπόγεια σπίτια. Αρκετοί δρόμοι στο ανατολικό τμήμα της πόλης
παραμένουν κλειστοί. Η Πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε τουλάχιστον 20 κλήσεις.
Σε ισχύ το Eurosur, το σύστημα ενοποιημένης παρακολούθησης των συνόρων της
ΕΕ
Το πρώτο στάδιο του συστήματος ενοποιημένης ηλεκτρονικής παρακολουθήσης των
ευρωπαϊκών συνόρων, του Eurosur, τίθεται σε εφαρμογή. Στόχος είναι ο συντονισμός
των ευρωπαϊκών κρατών στην εποπτεία των συνόρων τους, κυρίως των εξωτερικών, με
ανταλλαγή δεδομένων και επικέντρωση στον εντοπισμό μεταναστών.
Οργανώσεις όπως η Human Rights Watch επικρίνουν το πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι δεν
δίνει βάρος στην διάσωση μεταναστών που βρίσκονται σε κίνδυνο αλλά ενισχύει την
«Ευρώπη-φρούριο».
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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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