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Αλαλούμ στις εφορίες με τα τέλη κυκλοφορίας και τις πινακίδες
Μετά τις ατελείωτες ουρές στις εφορίες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς που οδήγησαν
στην παράταση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας (έως και αύριο, Παρασκευή), νέα
ταλαιπωρία υφίστανται οι φορολογούμενοι, καθώς το πρωί της Πέμπτης το σύστημα
taxis βγήκε εκτός λειτουργίας για προγραμματισμένη τεχνική αναβάθμιση.
Το υπουργείο Οικονομικών παραπέμπει τους πολίτες στις τράπεζες για να πληρώσουν τα
τέλη κυκλοφορίας, επισημαίνοντας ότι ούτως ή άλλως τα τέλη δεν καταβάλλονται στις
εφορίες. Η ηλεκτρονική εφαρμογή της εφορίας για την εκτύπωση των τελών λειτουργεί
και άρα οι φορολογούμενοι μπορούν με το αποδεικτικό αυτό να πηγαίνουν στις τράπεζες
και να πληρώνουν τα τέλη, χωρίς πρόστιμο.
Υπενθυμίζεται ότι από το υπουργείο Οικονομικών έχει δοθεί η δυνατότητα
πραγματοποίησης εκτάκτων συναλλαγών στις εφορίες σήμερα, Πέμπτη και την
Παρασκευή. Οι συναλλαγές αυτές αφορούν: τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής
ενημερότητας, που λήγει η προθεσμία υποβολής του, την παραλαβή κατατεθειμένων
πινακίδων κυκλοφορίας, με την ταυτόχρονη πληρωμή τελών του 2014, την κατάθεση
δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου κατοίκου εξωτερικού, σε εκτέλεση προσυμφώνου
μεταβίβασης που λήγει η προθεσμία, την κατάθεση δήλωσης κληρονομιάς, κλπ.
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Στα 61,4 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο
Στα 61,4 δισ. ευρώ ανήλθαν στο 11μηνο 2013 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το Νοέμβριο έμειναν απλήρωτοι φόροι συνολικού ύψους 1 δισ.
ευρώ, με αποτέλεσμα τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη να ανέλθουν στο 11μηνο σε 8,263 δισ.
ευρώ, από 7,284 δισ. ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου 2013.
Αν στα χρέη του 2013 αθροιστούν οι παλαιές υπερήμερες οφειλές 53,15 δισ. ευρώ (έως
31 Δεκεμβρίου 2012), τότε τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανήλθαν στο 11μηνο
2013 στα 61,4 δισ. ευρώ, έναντι 60,6 δισ. ευρώ στο 10μηνο 2013.
Από τα ληξιπρόθεσμα χρέη προ του 2013 το υπουργείο Οικονομικών είχε μέχρι τα τέλη
Νοεμβρίου εισπράξει 1,434 δισ. ευρώ ενώ είχε διαγράψει ως ανεπίδεκτα είσπραξης 243
εκατ. ευρώ. Από τα χρέη που σωρεύτηκαν μέσα στο 2013 εισέπραξε μέσα στο 11μηνο
1,422 δισ. ευρώ, ενώ διέγραψε 160 εκατ. ευρώ.
Αγώνας δρόμου για να κλείσει εγκαίρως η αξιολόγηση
Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να
διευθετήσει τα εκκρεμή ζητήματα της διαπραγμάτευσης με την τρόικα έως το Eurogroup
της 27ης Ιανουαρίου 2014. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναγνωρίζουν πως ο
νέος γύρος αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από την τρόικα είναι ο πλέον δυσχερής,
καθώς θα πρέπει να οριστικοποιηθούν δεκάδες ανοικτά θέματα που άπτονται τόσο των
δημοσιονομικών μεγεθών όσο και των μεταρρυθμίσεων.
Σημαντικό κομμάτι των επικείμενων διαπραγματεύσεων θα εστιασθεί στο
δημοσιονομικό κενό του 2014, αλλά και στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2014-2017. Ακόμη, εκτενής συζήτηση θα γίνει για το ζήτημα του
χρηματοδοτικού κενού του ελληνικού προγράμματος η κάλυψη του οποίου αποτελεί
προϋπόθεση για να συνεχίσει το ΔΝΤ τη χρηματοδότηση της Ελλάδας.
Στο τρίμηνο 20 Μαρτίου - 30 Ιουνίου 2014 οι φορολογικές δηλώσεις
Τις προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκκαθαρίσεων καθώς και των
δόσεών τους για το 2014 ανακοίνωσε παραμονή Πρωτοχρονιάς το υπουργείο
Οικονομικών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υποβολή των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος θα ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30
Ιουνίου 2014.
Η πρώτη δόση για το φόρο εισοδήματος θα καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2014, η
δεύτερη δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και η τρίτη δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2014.
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Έως… 157% οι «υπό αναστολή» αυξήσεις στο τέλος ΑΠΕ στους λογαριασμούς της
ΔΕΗ
Δημοσιεύτηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας που προβλέπει αυξήσεις από 82% έως και… 157% στο τέλος των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές μέσω των
λογαριασμών της ΔΕΗ.
Ωστόσο, πρόκειται για αυξήσεις «υπό αναστολή» έως και το Μάρτιο, καθώς το εάν θα
εφαρμοστούν θα εξαρτηθεί από εάν το υπουργείο Περιβάλλοντος θα περάσει από τη
Βουλή το νομοσχέδιο για «κούρεμα» της τάξης του 40% έως 50% στις εγγυημένες τιμές
που εισπράττουν οι επενδυτές φωτοβολταϊκών.
Κεδίκογλου: Το 2014 η Ελλάδα θα βγει στις αγορές
Στις προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης εν όψει του νέου έτους αναφέρθηκε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Όταν η Ελλάδα μπορέσει να βγει στις αγορές, κι αυτό είναι
κάτι που θα μπορέσουμε να το πετύχουμε το 2014, τότε αυτό θα σημαίνει ότι και το
πρόβλημα της ρευστότητας το έχουμε αντιμετωπίσει, δραστικά», τόνισε ο Σίμος
Κεδίκογλου μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.
Και πρόσθεσε: «Θα σημαίνει ότι έχει αρχίσει να κινείται σε φυσιολογικούς ρυθμούς η
ελληνική κοινωνία, θα σημαίνει ότι η ανεργία έχει πάρει την κάτω βόλτα οριστικά και
αμετάκλητα και θα σημαίνει ότι έχουμε μπει στον καλό τον δρόμο».
Στην Ελλάδα η προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ
Την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το α' εξάμηνο του 2014,
ανέλαβε από 1η Ιανουαρίου η Ελλάδα, για πέμπτη φορά από την ένταξή της στην ΕΕ το
1981.
Στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας θα διεξαχθούν 14 άτυπες υπουργικές Σύνοδοι στην
Αθήνα, 35 συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου, 57 συναντήσεις ομάδων εργασίας και 33
συνέδρια ή σεμινάρια. Η ελληνική προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητες την θαλάσσια
πολιτική, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, την οικονομική ανάκαμψη
και την απασχόλησης καθώς και τον ενιαίο μηχανισμό επιτήρησης των τραπεζών. Η
επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.gr2014.eu. Για άμεση ενημέρωση στο Twitter @gr2014eu και με το hashtag
#gr2014eu. Η ελληνική προεδρία της Ε.Ε. ξεκινά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο τόσο
για την χώρα όσο και για την Ευρώπη.
Μερίδα ευρωβουλευτών έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους ότι η οικονομική κρίση της
χώρας θα επισκιάσει τον ρόλο της Ελλάδας, ενώ με προβληματισμό υποδέχεται μερίδα
του ξένου Τύπου την ελληνική προεδρία.
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Σε ισχύ το εισιτήριο των 25 ευρώ για τις εισαγωγές στα νοσοκομεία
Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Ιανουαρίου το μέτρο για την καταβολή 25 ευρώ για κάθε
εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία. Από το μέτρο εξαιρούνται οι άποροι και οι χρονίως
πάσχοντες. Σε δηλώσεις του στο Mega o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε
ότι τα 5 ευρώ είναι το εισιτήριο για εισαγωγή και τα 20 ευρώ για τα νοσήλια, τα οποία θα
εισπράττονται με την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο.
Για όσους δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Δεν θα τον
πηγαίνουμε φυλακή, μην ανησυχείτε». Πάντως, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων
στον Ευαγγελισμό δήλωσε στο Mega ότι το νοσοκομείο δεν διαθέτει τον απαραίτητο
μηχανισμό για την είσπραξη του ποσού. Στο μεταξύ, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας
μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί από το υπουργείο εγκύκλιος με την
οποία θα προβλέπεται η χρέωση με 1 ευρώ ανά συνταγή η οποία και θα πρέπει να
καταβάλλεται στους φαρμακοποιούς της χώρας.
Από 1η Ιανουαρίου 3 ευρώ το μήνα για τη ΝΕΡΙΤ
Τρία ευρώ το μήνα για τη δημόσια τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ) θα πληρώνουμε από το φετινό
Ιανουάριο. Στο ποσό αυτό (αντί 4,24 ευρώ που ήταν το αντίστοιχο για την πρώην ΕΡΤ)
ανέρχεται το ανταποδοτικό τέλος που ορίζεται ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση
του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας της εταιρείας «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ
και Τηλεόραση» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.) σύμφωνα με το νόμο 4173/2013. Το ανταποδοτικό τέλος
ισχύει από 1.1.2014 μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και εισπράττεται
μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος για το 2014 έχουν
προϋπολογιστεί στα 191 εκ. ευρώ από τα οποία τα 101 εκ. καλύπτουν το κόστος
λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ. Η εταιρεία θα συνεισφέρει 91,4 εκατ. ευρώ στο πρωτογενές
πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014.
Η Λετονία έγινε το 18ο μέλος της Ευρωζώνης
Η Λετονία έγινε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης το 18ο μέλος της Ευρωζώνης, με τον αριθμό
των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το ευρώ να φτάνει πλέον τους 333 εκατομμύρια.
Ωστόσο, μόλις ένας στους πέντε Λετονούς συμφωνεί με την ένταξη της χώρας του στη
ζώνη του ευρώ. Πολλοί φοβούνται ότι η υιοθέτηση του κοινού νομίσματος συνεπάγεται
αυξήσεις τιμών, όπως συνέβη και σε άλλα νέα μέλη της ευρωζώνης.
Στο χείλος της χρεοκοπίας το 2008, η Λετονία κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση μέσω
αυστηρών οικονομικών μεταρρυθμίσεων για να γίνει η δεύτερη χώρα της Βαλτικής που
υιοθέτησε το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Η γειτονική
Εσθονία εντάχθηκε το 2011 και η Λιθουανία αναμένεται να υπογράψει το 2015.
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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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