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Ποιες επιχειρήσεις υπάγονται στη ρύθμιση για τα «κόκκινα δάνεια»
Με την προσθήκη ρύθμισης για τα μη εξυπηρετούμενα αγροτικά δάνεια της bad bank της
ΑΤΕ η οποία προστέθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης μετά από προτροπή του
πρωθυπουργού, Σαμαρά, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση
των «κόκκινων δανείων» που αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και
επαγγελματίες.
Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση του
ιδιωτικού χρέους, ειδικότερα οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και
επαγγελματιών προς χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την
εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, θεσπίζονται:
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•

•
•

Ποιοι

η ελάφρυνση και ο διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
προς το Δημόσιο και τα ταμεία που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς
χρηματοδοτικά ιδρύματα
έκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (με δεσμευτική δύναμη για το
σύνολο των πιστωτών)
έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.
εντάσσονται

στη

ρύθμιση:

Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
Σύμφωνα με το 2ο άρθρο:
•
•

•

α. ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις που κατά την χρήση που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000,
β. ως «επαγγελματίες» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν
επαγγελματική δραστηριότητα η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του
προσώπου σε ειδικό μητρώο και που κατά την χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών μέχρι Ευρώ 2.500.000,
γ. ως «επιλέξιμοι οφειλέτες» νοούνται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που
πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή έχουν
εγκύρως
παραιτηθεί
από
αυτήν
2) δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον έχουν πτωχευτική
ικανότητα
3) δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του
Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση
4) δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του
Δημοσίου
ΕΕ: Απίθανη μια «καθαρή» έξοδος της Ελλάδας στις αγορές
Ως «εξαιρετικά απίθανο» χαρακτήρισε πριν λίγο από τις Βρυξέλλες το ενδεχόμενο μιας
καθαρής εξόδου της Ελλάδας στις αγορές ανώτατο στέλεχος της ευρωζώνης, δείχνοντας
προς την κατεύθυνση λήψης μιας προληπτικής πιστωτικής γραμμής από την ΕΕ.
Ενημερώνοντας εκπρόσωπους του Τύπου για το περιεχόμενο της ατζέντας του
προσεχούς Eurogroup της 6ης Νοεμβρίου το κοινοτικό στέλεχος ξεκαθάρισε πως η
Ελλάδα θα πρέπει να διερευνήσει «άλλες επιλογές», καθώς με τα σημερινά δεδομένα δεν
θα μπορέσει να ανακτήσει την επαφή τις αγορές με ίδια μέσα.
Ο κοινοτικός αξιωματούχος υπογράμμισε πως την παρούσα περίοδο βρίσκονται εν
εξελίξει διαβουλεύσεις για το τι μέλλει γενέσθαι μετά από τον Ιανουάριο 2015. Σύμφωνα
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με τον ίδιο, όποια επιλογή και εάν γίνει θα έχει τη μορφή συμβατικής σχέσης (contractual
relationship) ανάμεσα στους θεσμούς της ευρωζώνης και τις ελληνικές αρχές.
Μπακογιάννη: «Παρανοϊκό» το καθεστώς ΦΠΑ αυτοπαράδοσης οικοδομών
«Παρανοϊκό» χαρακτηρίζει το καθεστώς ΦΠΑ αυτοπαράδοσης οικοδομών, η βουλευτής
της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα Δευτέρα στον υπουργό
Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη. Η κ. Μπακογιάννη αναφέρει ότι με το «παράλογο» αυτό
μέτρο, υποχρεώνονται οι κατασκευαστές να πληρώσουν χρήματα τα οποία δεν έχουν
εισπράξει, στραγγαλίζεται η αγορά, ενώ στερεί και βασικά κεφάλαια τα οποία θα
μπορούσαν να επενδυθούν στην πραγματική οικονομία.
Η αναφορά της βουλευτού της ΝΔ έρχεται σε μια περίοδο που το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης ήδη εξετάζει τη μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή, ώστε να αντιμετωπιστεί
η δραματική κάμψη που σημειώνει ο κλάδος της τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται πως η
σωρευτική μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην οκταετία ανέρχεται στο 85%
και παραμένουν απούλητα περίπου 180.000 ακίνητα.
Ακίνητα: Δυνατότητα διορθώσεων στο Ε9 χωρίς επιβολή προστίμου
Τη δυνατότητα να διορθώσουν ή να υποβάλουν Ε9 ακόμα και με τέσσερα χρόνια
καθυστέρηση χωρίς πρόστιμα δίνει η ΓΓ Δημοσίων Εσόδων στους φορολογούμενους.
Όπως αναφέρουν Τα Νέα της Δευτέρας, η γγ Δημοσίων Εσόδων θα ανοίξει από την
ερχόμενη εβδομάδα το taxisnet για την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων
Ε9 και ΦΑΠ 2010, αρχικών δηλώσεων Ε9 και ΦΑΠ 2011-2012-2013, καθώς και αρχικών
ή τροποποιητικών δηλώσεων για το 2014.
Τα πιο συνηθισμένα λάθη: αναγράφεται η λέξη «κενό» σε ξενοίκιαστα ακίνητα, δεν
αναγράφεται ή αναγράφεται λάθος ο αριθμός παροχής ρεύματος, δεν έχει συμπληρωθεί ο
κωδικός για ημιτελή ακίνητα, ίδιος ΑΜΚΑ για περισσότερα του ενός πρόσωπα, λάθος
κωδικοί στο Ε1 από άτομα με αναπηρία άνω του 80%. Επιπλέον, πάνω από μισό
εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν email-προσκλητήριο διορθώσεων για
μειωμένο φόρο.
ΙΟΒΕ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Οκτώβριο
Ανοδικά κινήθηκε ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο
διαμορφούμενος στις 102,2 μονάδες (με αντιστροφή της μείωσης σε 99,3 που
καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα), σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών.
Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε σημαντικά υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα
έτη, από την έναρξη της κρίσης. Η συνεχιζόμενη σταθεροποίηση του κλίματος μπορεί να
συνδεθεί με τη σταδιακή αποκλιμάκωση της ύφεσης και την αντίστοιχη αντιστροφή της
αύξησης της ανεργίας που καταγράφεται στα σχετικά επίσημα στατιστικά στοιχεία. Η
εικόνα του δείκτη είναι συμβατή με την πεποίθηση ότι πλέον η οικονομία εισέρχεται
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την αντιστροφή της μείωσης στην κατανάλωση. Η
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άνοδος του Οκτωβρίου προέρχεται από τη σχετική βελτίωση των προσδοκιών σε όλους
τους τομείς, εκτός των Υπηρεσιών, όπου κυριαρχεί η σταθερότητα. Σημαντική είναι και η
ανάκαμψη από την πλευρά της ζήτησης, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να
αναπληρώνει τη διόρθωση του προηγούμενου μήνα.
Οδηγίες για τα τέλη κυκλοφορίας σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας
Πρόσθετες οδηγίες για τα έντυπα τελών κυκλοφορίας 2015 στις περιπτώσεις
συνιδιοκτησίας οχημάτων έδωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων. Σύμφωνα με
την ΓΓΔΕ, στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας Ι.Χ οχημάτων και μοτοσυκλετών
δημιουργούνται ειδοποιητήρια πληρωμής τελών κυκλοφορίας, για τον ΑΦΜ κάθε
συνιδιοκτήτη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάκτηση μέσω διαδικτύου και η
πληρωμή τους από αυτόν που το επιθυμεί. Δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται
μόνο από τον έναν συνιδιοκτήτη και αυτό διότι, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που
ισχύουν, τα τέλη κυκλοφορίας είναι αδιαίρετα.
Τα νέα τέλη κυκλοφορίας αφορούν σε 6,3 εκατ. οχήματα (επιβατικά, δίκυκλα, φορτηγά
αυτοκίνητα, λεωφορεία δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης) και η εμπρόθεσμη καταβολή
τελών κυκλοφορίας εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Σημειώνεται πως ήδη από το
Σάββατο 1η Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να εκτυπώσουν τα έντυπα τελών
κυκλοφορίας για το 2015 μέσω του TAXIS. Όσοι πολίτες δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο
διαδίκτυο, μπορούν με τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος τους, να
μεταβούν στις τράπεζες και να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας λαμβάνοντας τη
σχετική απόδειξη.
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αβραμόπουλος
Την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή της Α' Αθήνας υπέβαλε ο Δημήτρης
Αβραμόπουλος λόγω της ανάληψης των καθηκόντων του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τη βουλευτική έδρα που αφήνει κενή καταλαμβάνει ο Θανάσης Πλεύρης.
Πολύνεκρη τραγωδία με μετανάστες στη θάλασσα του Βοσπόρου
Ψαράδες και λιμενικοί ανασύρουν πτώματα από τη θάλασσα στο βόρειο τμήμα του
Βοσπόρου στην έξοδο προς τη Μαύρη Θάλασσα μετά τη βύθιση το πρωί πλοιαρίου που
μετέφερε δεκάδες μετανάστες.
Τουλάχιστον 24 πτώματα έχουν ανασυρθεί. Ανάμεσα στα θύματα υπάρχει μεγάλος
αριθμός παιδιών, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Hurriyet.
Tο πλοιάριο μετέφερε περί τους 50 ανθρώπους. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης
μετέδωσαν ότι επτά από τους επιβαίνοντες στο σκάφος έχουν διασωθεί.
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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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