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Σε επτά δόσεις η εξόφληση του φόρου εισοδήµατος
Την εξόφληση του φόρου εισοδήµατος σε επτά µηνιαίες δόσεις, για όσους δήλωσαν οικογενειακό
εισόδηµα έως 60.000 ευρώ, αρχής γενοµένης από τη δόση που λήγει 31 Αυγούστου 2012,
αποφάσισε το υπουργείο Οικονοµικών. Συγκεκριµένα, εκτός από τις επτά δόσεις, µεταξύ άλλων,
αποφασίστηκε: Η τελευταία δόση, για λόγους ορθής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, να µην
ξεπερνά τον Φεβρουάριο του 2013. Όσοι φορολογούµενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις
30 Ιουνίου 2012 να µπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 7 δόσεις από 31 Αυγούστου 2012.
Όσοι φορολογούµενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 να µπορούν να
πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από 30 Σεπτεµβρίου 2012. Για όσους φορολογούµενους η
εκκαθάριση γίνεται µε ηµεροµηνία µετά την 31 Αυγούστου 2012, ο φόρος µπορεί να πληρωθεί σε
τόσες ισόποσες δόσεις, όσοι είναι οι µήνες που αποµένουν µετά την ηµεροµηνία βεβαίωσης και
µέχρι τον Φεβρουάριο 2013. Ο φόρος που µπορεί να ρυθµιστεί µε το προτεινόµενο καθεστώς
δόσεων πρέπει να είναι πάνω από 300 ευρώ. Οι δόσεις δεν καλύπτουν τυχόν οφειλές που έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσµες.
∆έκα περιουσιακά στοιχεία του ∆ηµοσίου σε προτεραιότητα για ιδιωτικοποίηση
Νοµοσχέδιο µε 77 διοικητικές πράξεις για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των
αποκρατικοποιήσεων προετοιµάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών
Γιάννης Στουρνάρας εξερχόµενος της συνάντησης των τριών πολιτικών αρχηγών, τη ∆ευτέρα. Το
νοµοσχέδιο, η κατάρτιση του οποίου ξεκινά άµεσα, θα αφορά κυρίως τα υπουργεία Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και το ΥΠΕΚΑ. Θα διευθετεί επίσης το ζήτηµα της συµµετοχής του ∆ηµοσίου στις
επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, «δεν
έχουµε
για
φέτος
στόχο»
για
έσοδα
από
τις
αποκρατικοποιήσεις.
Ωστόσο, σύµφωνα κυβερνητικό αξιωµατούχο που επικαλείται το Reuters, η κυβέρνηση
ευελπιστεί να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη ∆ΕΠΑ και τη ∆ΕΣΦΑ µέσα στο 2012.
Σταθερός στο 1,3% ο πληθωρισµός τον Ιούλιο
Σταθερό στο 1,3% παρέµεινε το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισµού τον Ιούλιο του 2012, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Συγκεκριµένα, ο
γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του
2011, έναντι αύξησης 2,4% που σηµειώθηκε στην ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Συγκριτικά µε τον Ιούνιο του 2012, ο γενικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,4%, έναντι µείωσης
επίσης 1,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Μείωση 40,4% στην έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων
Μείωση 40,4% σηµειώθηκε στην έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων στο επτάµηνο
Ιανουαρίου - Ιουλίου. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο επτάµηνο
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 50.489 αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού),
παρουσιάζοντας µείωση 40,4% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Μείωση 39,3% είχε
παρουσιάσει το επτάµηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010.
Στην τελική ευθεία η κούρσα για την διεκδίκηση της Εµπορικής Τράπεζας
Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διεκδίκηση της Εµπορικής Τράπεζας, καθώς µέχρι το
απόγευµα της Τετάρτης αναµένεται να καταθέσουν προσφορές η Εθνική, η Alpha και η
Eurobank.
∆ιευκόλυνση της ένταξης επαγγελµατικών εγκαταστάσεων
αυθαιρέτων ζητεί η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων

στον

νόµο

περί

∆ιευκόλυνση της ένταξης των αυθαίρετων επαγγελµατικών εγκαταστάσεων στον νόµο για τη
ρύθµιση των αυθαιρέτων, ζητά ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος
Κωνσταντίνος Μίχαλος, από τον υπουργό Περιβάλλοντος Ευάγγελο Λιβιεράτο. Εκτός από
διευκολύνσεις στη διαδικασία, η Ένωση ζητά και µείωση των προστίµων που προβλέπει ο νόµος,
λόγω της οικονοµικής κρίσης. Η ΚΕΕΕ αναφέρει ότι η θεσµοθέτηση τεσσάρων γενικών
κατηγοριών χρήσης, µεταξύ των οποίων και η ενότητα τουρισµός-βιοµηχανία, αδικεί τη
βιοµηχανία-βιοτεχνία, καθώς και ότι η χρήση ενιαίων συντελεστών, ανά είδος «παράβασης», για
κάθε ακίνητο, ανεξάρτητα της κατηγορίας στην οποία αυτό ανήκει, δηµιουργεί σηµαντικά
αντικίνητρα για τη µη υπαγωγή των επαγγελµατικών ακινήτων στις ρυθµίσεις του νόµου.

