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Έληξε η σιωπηρή παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
Έληξε στις 8, σήµερα το πρωί η σιωπηρή παράταση του υπουργείου Οικονοµικών για την
ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. Όσοι φορολογούµενοι δεν
υπέβαλαν τις δηλώσεις τους εµπρόθεσµα, θα βρεθούν αντιµέτωποι µε επιπλέον φόρο
τουλάχιστον 500 ευρώ, καθώς χάνουν το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και δεν θα µπορούν να
ενταχθούν στη ρύθµιση για την καταβολή του φόρου σε περισσότερες δόσεις. Επίσης, θα
καταβάλλουν µηνιαίο πρόστιµο 1% επί του οφειλόµενου φόρου για κάθε µήνα καθυστέρησης.
Σηµειώνεται ότι µέχρι το βράδυ της Κυριακής είχαν υποβληθεί συνολικά 5.350.000 φορολογικές
δηλώσεις, ενώ δεν είχαν καταθέσει λιγότεροι από 50.000. Εν τω µεταξύ, επιφυλάξεις για τη
ρύθµιση που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονοµικών σχετικά µε την εξόφληση των φόρων
εισοδήµατος σε πολλές δόσεις εξέφρασε η τρόικα, µετά τη συνάντηση µε τον Γ. Στουρνάρα την
Κυριακή. Το πιθανότερο είναι να βρεθεί µια συµβιβαστική λύση, που θα προβλέπει λιγότερες
δόσεις και χαµηλότερα κλιµάκια, από τις 10 δόσεις για 100.000 ευρώ που είχε σχεδιάσει η
κυβέρνηση. Η τρόικα ζήτησε η ρύθµιση να περιοριστεί δραστικά στα χαµηλότερα εισοδηµατικά
κλιµάκια, ενώ έθεσε και ζήτηµα µείωσης των δόσεων το ανώτερο σε επτά, έως τον Φεβρουάριο
του 2013, ώστε το σύνολο των εσόδων να µετρήσει στον προϋπολογισµό του 2012.
Έρχονται βελτιώσεις στις ρυθµίσεις για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
Τη βελτίωση των διατάξεων του νόµου για την προστασία των υπερχρεωµένων νοικοκυριών
εξετάζει η κυβέρνηση και οι ρυθµίσεις που επεξεργάζονται στο οικονοµικό επιτελείο κινούνται
στην κατεύθυνση ότι οι δόσεις των δανείων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 30% του µηνιαίου
εισοδήµατος των δανειοληπτών. Οι ρυθµίσεις αυτές βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και
θα αφορούν το σύνολο των δανείων (στεγαστικά και καταναλωτικά), ενώ θα προβλέπεται
συνδυασµός της µείωσης της δόσης και της επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής.
Περικοπές και στις συντάξεις κάτω των 1.400 ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση
Το πράσινο φως µόνο για τα 6,6 δισ. ευρώ από το πακέτο µέτρων των 11,5 δισ. ευρώ που
αναζητούνται για τη διετία 2013-14, έδωσαν την Κυριακή οι εκπρόσωποι της τρόικας, κατά τη
συνάντησή τους µε τον υπουργό Οικονοµικών Γ. Στουρνάρα. Στο πλαίσιο αυτό, ανοικτό είναι,
µεταξύ άλλων, και το ενδεχόµενο περικοπών ακόµη και στις συντάξεις κάτω των 1.400 ευρώ. Οι
περικοπές 10% στις συντάξεις άνω αυτού του ορίου δεν αποδίδουν το προσδοκώµενο ποσό των
200 εκατ. ευρώ.

Αυξήθηκαν οι οφειλές του δηµόσιου προς τους ιδιώτες τον Ιούνιο
Στα 6,618 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι ανεξόφλητες οφειλές του δηµοσίου προς τον
ιδιωτικό τοµέα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που
ανακοινώθηκαν χθες. Τον Μάιο οι ανεξόφλητες οφειλές ανέρχονταν σε 6,445 δισ. ευρώ. Από το
σύνολο των οφειλών το µεγαλύτερο ποσό, ύψους 2,982 δισ. ευρώ, αφορά οφειλές των
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, τα 1,630 δισ. ευρώ χρέη των νοσοκοµείων προς τους
προµηθευτές τους, 907 εκατ. ευρώ οφειλές των υπουργείων και 771 εκατ. ευρώ της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

