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Παράταση µέχρι την Παρασκευή για την υποβολή των δηλώσεων
Νέα "σιωπηρή" παράταση, αυτή τη φορά έως την Παρασκευή, δίνει το υπουργείο Οικονοµικών
για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, µε στόχο τη διευκόλυνση των
φορολογουµένων. Όσοι φορολογούµενοι τις υποβάλουν έως την Παρασκευή δεν θα πληρώσουν
πρόστιµα και προσαυξήσεις. Αντίθετα, όσοι φορολογούµενοι υποβάλουν τις δηλώσεις τους µετά
και την Παρασκευή, θα πρέπει να καταβάλλουν 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.
∆υσµενείς οι επιπτώσεις στην αγορά από τα 11 δις. ευρώ σύµφωνα µε την ΕΣΕΕ
Για τις δυσµενείς επιπτώσεις που θα έχουν για την αγορά τα µέτρα των 11,6 δισ. ευρώ
προειδοποιεί η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) µε χθεσινή ανακοίνωση της.
Η ΕΣΕΕ τονίζει συγκεκριµένα ότι τα µέτρα των 11,6 δισ. ευρώ συνεπάγονται τη στέρηση του
συγκεκριµένου ποσού από την αγορά, µε αρνητικές επιπτώσεις στην ύφεση και στην
απασχόληση και διερωτάται τι θα γίνει σε περίπτωση αποκλίσεων µε δεδοµένη την αδυναµία
νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία που επικαλείται, η πτώση των καταναλωτικών δαπανών, που ξεκίνησε το 2009, θα
συνεχιστεί µέχρι το 2013 και µετά τα νέα µέτρα η τελική κατανάλωση αναµένεται να µειωθεί στο
επίπεδο του 2004.
Μείωση εισαγωγών και εξαγωγών για τη Γερµανία, καθώς επεκτείνεται η κρίση
Απότοµη πτώση, για δεύτερη φορά µέσα σε τρεις µήνες, σηµείωσαν οι εισαγωγές στη Γερµανία
τον Ιούνιο, ενώ παράλληλα υποχώρησαν και οι εξαγωγές, καθώς είναι σαφές πλέον και απ' αυτά
τα στοιχεία ότι η κρίση που ταλαιπωρεί την ευρωπεριφέρεια χτυπά την πόρτα της µεγαλύτερης
οικονοµίας της Ευρωζώνης. Σύµφωνα µε τη γερµανική στατιστική υπηρεσία, οι εξαγωγές
µειώθηκαν κατά 1,5% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και οι εισαγωγές κατά 3% επίσης σε
σχέση µε τον Μάιο. Έτσι, το εµπορικό πλεόνασµα διευρύνθηκε εκ νέου, στα 16,2 δισ. ευρώ, από
15,3 δισ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα.

Σε «αρνητική» υποβάθµισε η Standard & Poor's την προοπτική αξιολόγησης του
ελληνικού χρέους
Σε «αρνητική» από «σταθερή» υποβάθµισε η Standard & Poor's την προοπτική αξιολόγησης του
ελληνικού δηµόσιου χρέους, λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του οικονοµικού
προγράµµατος που απαιτούν οι διεθνείς πιστωτές, ενώ παράλληλα εκτιµά ότι είναι πιθανό η
Ελλάδα να χρειασθεί επιπλέον χρηµατοδότηση για το 2012, της τάξεως των 7 δισ. ευρώ.
«∆ιαχειρίσιµη αλλά όχι επιθυµητή» η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ λέει ο
Γιούνκερ
Μια πιθανή έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα ήταν διαχειρίσιµη, αλλά θα είχε τεράστιους
κινδύνους για τους απλούς Έλληνες και δεν είναι επιθυµητή δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup,
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σε συνέντευξή του στη γερµανική τηλεόραση WRD. Σε ερώτηση εάν θα
απέρριπτε κατηγορηµατικά µία έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη, ο Γιούνκερ είπε:
«Τουλάχιστον µέχρι το τέλος του φθινοπώρου. Και επίσης και µετά». Σε ερώτηση της
δηµοσιογράφου για το εάν ο Γιούνκερ γνωρίζει «πράγµατα που εµείς δεν ξέρουµε», ο Γιούνκερ
απάντησε «ναι». «Αριθµούς;» ξαναρώτησε η δηµοσιογράφος, «πράγµατα» απάντησε ο
Γιούνκερ.

