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Έφοδος από την εφορία σε σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς παρουσία εισαγγελέα
«Φοροεπιδρομή» στην κατοικία ή την επαγγελματική έδρα των φορολογουμένων για
διενέργεια φορολογικών ελέγχων και αναζήτηση χρημάτων για είσπραξη φόρων ή άλλων
οφειλών προς το Δημόσιο θα μπορούν να διενεργούν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα,
ακόμα και χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τα πρότυπα των υπηρεσιών
των ΗΠΑ (IRS).
Μάλιστα, όπως αναφέρει το Έθνος της Δευτέρας, το «πράσινο φως» για την είσοδο της
Εφορίας σε κατοικίες ή την επαγγελματική έδρα, όχι μόνο για να ελέγξουν φορολογικά
όταν έχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, αλλά και για να βρουν «ζεστό χρήμα» ή να
κατασχέσουν άλλα κινητά αντικείμενα για την είσπραξη οφειλομένων, άναψε
γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η απόφαση από το
Νομικό Συμβούλιο ελήφθη με οριακή πλειοψηφία (14-10 ψήφων)
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ΒΕΘ: Γνωμοδότηση-σοκ οι κατ' οίκον έρευνες της εφορίας χωρίς παρουσία
εισαγγελέα
Για γνωμοδότηση ‘κεραυνό’ από το Νομικό Συμβούλιο του κράτους κάνει λόγο το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) αναφορικά με την επιτρεπόμενη, πλέον,
«φοροεπιδρομή», σε κατοικίες ή επαγγελματικές έδρες φορολογουμένων για διενέργεια
ελέγχων και αναζήτηση χρημάτων για είσπραξη φόρων ή άλλων οφειλών, χωρίς την
παρουσία δικαστικού λειτουργού.
«Η πλειοψηφία της Ολομέλειας του ΝΣΚ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα φορολογικά
όργανα, χωρίς την εγγύηση της παρουσίας εισαγγελέα, θα μπορούν να κάνουν "φύλλο και
φτερό" και τους χώρους των σπιτιών. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές μόνο πονοκέφαλο και
περεταίρω αγωνία προκαλούν σε φορολογούμενους που δεν έχουν τη δυνατότητα να
αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν λύνουν το πρόβλημα της μαύρης τρύπας
των φορολογικών εσόδων» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος
υπογραμμίζοντας ότι κάποια στιγμή θα πρέπει η πολιτεία να αντιληφθεί την οικονομική
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία.
«Η προσπάθεια είσπραξης, πάση θυσία, όλων όσων έχουν προβλεφθεί, δεν μπορούν να
γίνονται, με το οποίο τίμημα. Η πραγματική οικονομία εξακολουθεί να νοσεί χωρίς όμως
να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για τη μεταστροφή της σημερινής ζοφερής
κατάστασης» καταλήγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι νταλίκες με τα αγροτικά προϊόντα
Το δρόμο της επιστροφής έχουν πάρει οι νταλίκες των παραγωγών αγροτικών
προϊόντων, καθώς μετά το εμπάργκο που ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, δεν κατάφεραν να
μπουν στη Ρωσία. Το απόγευμα της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί σύσκεψη των
εξαγωγέων Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Κοζάνης και Φλώρινας, προκειμένου να γίνει μια
πρώτη αποτίμηση της κατάστασης.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το θέμα θα συζητηθεί την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Όπως
αναφέρουν Τα Νέα της Δευτέρας, εμπειρογνώμονες ειδικευμένοι στον τομέα της
γεωργίας θα συζητήσουν τις συνέπειες της κρίσης, ενώ μια ειδική ομάδα θα εξετάσει τις
δυνητικές συνέπειες του ρωσικού εμπάργκο και θα προτείνει λύσεις.
Το ενδεχόμενο αποζημιώσεων για τις χώρες που έχουν πληγεί κερδίζει έδαφος, αφού και
μεγάλες οικονομίες της ΕΕ βασίζουν ένα μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών τους στη
ρωσική αγορά.
Στο μεταξύ, τη διαβεβαίωση ότι οι αγρότες θα αποζημιωθούν πλήρως, είτε από την
ελληνική πλευρά είτε από την ΕΕ έδωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη.
Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Mega, η κ. Βούλτεψη έσπευσε πάντως να διευκρινίσει
ότι η χώρα δεν θα αλλάξει συμμαχίες.
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Απάτη 12,8 εκατ. ευρώ εις βάρος ΙΚΑ και Δημοσίου αποκάλυψε η Αστυνομία
Ολοκληρώθηκε έρευνα από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, για τη δράση
κυκλώματος που ενέχεται σε κακουργηματικές πράξεις σε βάρος του ΙΚΑ και του
Δημοσίου, μέσω εικονικών ασφαλίσεων εργαζομένων, από επιχειρήσεις και φυσικά
πρόσωπα. Στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκονται 18 άτομα, τα οποία κατηγορούνται,
κατά περίπτωση, για απάτη κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια, πλαστογραφία, παράβαση
της φορολογικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου και
άλλα
αδικήματα
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης του κυκλώματος, είχε «στηθεί» ειδικός «μηχανισμός» και
χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα τεχνάσματα για τις εικονικές ασφαλίσεις των εργαζομένων,
με κύριο συμμέτοχο και συνδετικό κρίκο ένα 54χρονο ημεδαπό λογιστή
Από την παράνομη δράση του κυκλώματος, εκτιμάται ότι έχει προκληθεί ζημία σε βάρος
του ΙΚΑ ύψους 5 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και ζημία σε βάρος του Δημοσίου που
ανέρχεται στα 7,8 εκατ. ευρώ.
Ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα Ταμεία
Στα 10,5 δισ. ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία,
σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας. Η συντριπτική
πλειοψηφία των οφειλών δημιουργήθηκε πριν από το 2009, ενώ τα μεγαλύτερα ποσά
οφείλονται από λίγους μεγαλοοφειλέτες. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις 833 οφειλέτες
συγκεντρώνουν περίπου το 27% των χρεών. Την ίδια ώρα εξαιρετικά περιορισμένο
εμφανίζεται
το
ενδιαφέρον
για
υπαγωγή
σε
ρυθμίσεις.
Και ενώ το σύστημα προσπαθεί να «νοικοκυρευτεί» και να καταγράψει την πραγματική
κατάσταση που υπάρχει στα Ταμεία, δεν λείπουν οι εργοδότες που εκμεταλλευόμενοι
αδυναμίες και «τρύπες» του συστήματος ανακαλύπτουν νέους τρόπους
εισφοροαποφυγής «κλέβοντας» πάνω από 50 εκατ. ευρώ.
Επιμένει το υπουργείο Παιδείας για διαγραφή 180.000 αιώνιων φοιτητών
Ο νόμος θα εφαρμοστεί και οι περίπου 180.000 «αιώνιοι» φοιτητές θα διαγραφούν τον
Σεπτέμβριο, διαμηνύει το υπουργείο Παιδείας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να
κάνει πίσω «για μικροπολιτικούς λόγους». «Διευκρινίσαμε πρόσφατα στη Βουλή, αλλά
και μέσω του τύπου, πως σχετικά με τους "λιμνάζοντες" φοιτητές, ο νόμος θα εφαρμοστεί
και στο τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή στις 31/8/2014, οι
'λιμνάζοντες' θα διαγραφούν», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Υπενθυμίζει ακόμη ότι όλοι αυτοί οι φοιτητές έχουν ειδοποιηθεί από το 2007 και από το
2011 και άρα τους δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος. Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση,
«το υπουργείο είναι σε συνεχή συνεργασία με τα συντονιστικά όργανα των
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ώστε την 1/9/2014 αυτή η εξευτελιστική κατάσταση να
περάσει οριστικά στο παρελθόν».
3

Παραμένουν εξαφανισμένες 65 δημοτικές επιχειρήσεις
Η προθεσμία για την απογραφή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των δήμων
λήγει στο τέλος Αυγούστου και παρά το τελεσίγραφο του υπουργείου Εσωτερικών 65
δημοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν απογραφεί ακόμα.
Το αποτέλεσμα θα είναι να επιβληθούν κυρώσεις όπως η διακοπή χρηματοδότησης.
Όπως αναφέρει το Έθνος, η διακοπή της χρηματοδότησης εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε
λουκέτο τις δημοτικές επιχειρήσεις που θα επιμείνουν να μην καταγράφουν τα
οικονομικά τους στοιχεία, το προσωπικό και το μισθολογικό κόστος. Σύμφωνα με
πληροφορίες της ίδιας εφημερίδας, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να διακόψει ακόμα
και την κοινοτική χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις που δεν θα απογραφούν, αφού τα
κοινοτικά κονδύλια που δίδονται μέσω ΕΣΠΑ κατά μία έννοια αποτελούν κρατική
ενίσχυση των συγκεκριμένων νομικών προσώπων.
«Νέα εποχή» προαναγγέλλει ο -πρόεδρος, πλέον- Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Την έναρξη μίας «νέας εποχής» στην Τουρκία προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στην ομιλία του μετά την νίκη ήδη από τον πρώτο γύρο στις πρώτες κάλπες που
στήθηκαν στη χώρα για την προεδρία. Ο πρόεδρος, πλέον, Ερντογάν κράτησε χαμηλούς
τόνους, λέγοντας πως προτίθεται να αφήσει πίσω το παρελθόν και να επιδιώξει
«κοινωνική
συμφιλίωση».
«Σήμερα δεν είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που κέρδισε αυτές τις εκλογές, (αλλά) είναι η
βούληση του έθνους, είναι η δημοκρατία» είπε στην πρώτη του ομιλία μετά την
ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, υπό τις επευφημίες του κόσμου που είχε
συγκεντρωθεί μπροστά από τα γραφεία του ΑΚΡ. «Κλείνουμε μια εποχή και προχωρούμε
μπροστά σε μια νέα» είπε ο Ερντογάν, μιλώντας για έναρξη διαδικασίας για «κοινωνική
συμφιλίωση». Ο Ερντογάν, για τη νίκη του οποίου δεν αμφέβαλε κανείς, έχει ήδη κάνει
γνωστό ότι θα συνεχίσει να κρατά τα ηνία μετακινούμενος στην προεδρία, τις εξουσίες
της οποίας θέλει να ενισχύσει διαμέσου μιας αναθεώρησης του τουρκικού Συντάγματος.
Οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα στους Κούρδους του Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχους
Υψηλόβαθμοι αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι υπηρεσίες των ΗΠΑ προμηθεύουν
τους Κούρδους στο βόρειο Ιράκ με όπλα, με φόντο την επέλαση του σουνιτικού IS. Μέχρι
στιγμής, επισήμως οι ΗΠΑ πουλούν στρατιωτικό εξοπλισμό μόνο στην ιρακινή
κυβέρνηση.
Σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους που επικαλείται το, συνήθως καλά
πληροφορημένο, Associated Press (AP), αμερικανικός οπλισμός φτάνει στους κούρδους
μαχητές Πεσμέργκα, οι οποίοι και είναι στο βορρά το μοναδικό ανάχωμα στην επέλαση
των τζιχαντιστών. Οι αξιωματούχοι περιορίστηκαν μόνο στο ότι τον οπλισμό δεν τον
προμηθεύει το Πεντάγωνο, αλλά άλλη υπηρεσία. Ωστόσο, είπαν ότι η αμερικανική
κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην έγκριση σχεδίου για άμεση υποστήριξη οπλισμού στους
Κούρδους από το υπουργείο Άμυνας.
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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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