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Ενηµέρωση µέσω Taxisnet για τις δόσεις του φόρου εισοδήµατος
Από σήµερα οι φορολογούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα µέσω του Taxisnet να ενηµερώνονται
για το ύψος των δόσεων του φόρου που προκύπτει από τα εκκαθαριστικά τους σηµειώµατα. Προς
το παρόν λειτουργεί η εφαρµογή για όσους υπέβαλαν τη δήλωση ηλεκτρονικά και έχουν
κωδικούς πρόσβασης, ενώ ενδεχοµένως σήµερα να λειτουργήσει η εφαρµογή και για όσους δεν
έχουν κωδικούς επειδή υπέβαλαν χειρόγραφη δήλωση. Όσοι επιθυµούν να ενηµερωθούν για το
ύψος των δόσεών τους και δεν έχουν αποκτήσει κωδικό στο ηλεκτρονικό σύστηµα θα µπορούν να
ενηµερώνονται µε τον ΑΦΜ τους.
NGBI 500: Στάσιµο το βορειοελλαδικό επιχειρείν
Στασιµότητα κατέγραψε µεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου 2012 ο δείκτης Northern Greece Business
Index 500 (NGBI 500, www.ngbi500.gr) που εκπονείται από την εταιρία δηµοσκοπήσεωνερευνών INTERVIEW, µε τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις να επιχειρούν να αντλήσουν
αισιοδοξία από τις µέχρι στιγµής συνθήκες πολιτικής σταθερότητας, χωρίς όµως να βρίσκονται
σε καλή κατάσταση και ούτε να διακατέχονται από ιδιαίτερη αισιοδοξία. Έτσι ο δείκτης
κυµάνθηκε τον Ιούλιο στο -28, έναντι -27 τον Ιούνιο του 2012 µε τις επιχειρήσεις να κρίνουν σε
ποσοστό 14% ότι η κατάσταση τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού µόλις 7% τον
προηγούµενο µήνα. Την ίδια στιγµή συρρικνώνεται στο 35% το ποσοστό των επιχειρήσεων που
δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι ικανοποιητική, ενώ σηµαντική αύξηση στο 51%, έναντι 44%
τον Ιούνιο παρουσιάζει το ποσοστό όσων λένε ότι είναι κακή.
Spiegel: Να χρεοκοπήσει η Ελλάδα για να κάνει µια νέα αρχή
Το ∆ΝΤ και η ευρωζώνη δεν µπορούν να βοηθήσουν επιπλέον την Ελλάδα χωρίς να χάσουν την
αξιοπιστία τους, κάτι που σηµαίνει ότι η χώρα πρέπει να χρεοκοπήσει και να κάνει ένα νέο
ξεκίνηµα, υποστηρίζει σε σηµερινό του άρθρο το γερµανικό περιοδικό Der Spiegel. Όπως
επισηµαίνει το δηµοσίευµα, η πολιτική διάσωσης της Ελλάδας απέτυχε, τα δραστικά µέτρα
λιτότητας µόνο επιδείνωσαν την οικονοµική κρίση και η αύξηση του χρέους συνεχίζεται. Η
Ελλάδα χρειάζεται περισσότερα χρήµατα και περισσότερο χρόνο, κάτι που δεν µπορεί να γίνει,
καθώς εάν η Άνγκελα Μέρκελ υπέβαλε ένα αίτηµα στο γερµανικό κοινοβούλιο για τρίτη βοήθεια
το πιθανότερο θα ήταν να την έπαιρναν στο κυνηγητό, καταλήγει το άρθρο.

Ξεπέρασαν το 1 τρισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια των ευρωπαϊκών τραπεζών το 2011
Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια των ευρωπαϊκών τραπεζών άγγιζαν το 2011 το 1,05 τρις. ευρώ,
σύµφωνα µε έρευνα της Price Waterhouse Coopers (PWC), που δόθηκε στη δηµοσιότητα. Το
ποσό αυτό είναι αυξηµένο κατά περίπου 9% σε σχέση µε το 2010, κυρίως λόγω της αύξησης των
δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.
Οι γερµανικές και οι βρετανικές τράπεζες έχουν περιορίσει τις απώλειές τους, παρουσιάζοντας
πολύ µικρές αλλαγές σε σχέση µε το 2010, καθώς καταγράφουν 196 δισ. και 172 δισ. ευρώ,
αντίστοιχα, σε µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Από την άλλη πλευρά, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια
έχουν αυξηθεί σηµαντικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, που «χτυπήθηκαν»
από την ύφεση και την ανεργία. Στην Ελλάδα, πάντα σύµφωνα µε τη µελέτη της PWC, το ποσό
αγγίζει τα 40 δισ. ευρώ (αύξηση 50%), ενώ στην Ισπανία τα δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν
κατά 23%, στα 136 δισ. και στην Ιταλία κατά 37%, στα 107 δισ. ευρώ. Μικρότερη ήταν η αύξηση
στην Πορτογαλία, 20% ή 12 δισ. ευρώ, ενώ στην Ιρλανδία το 2011 το ποσό έφτασε στα 119 δισ.
από 109 δισ. το 2010.
Αµετάβλητος στο 2,4% ο πληθωρισµός στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο
Αµετάβλητος έναντι του προηγούµενου µήνα, στο 2,4%, παρέµεινε ο πληθωρισµός στην
Ευρωζώνη τον Ιούλιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέµπτη η Eurostat. Σε
µηνιαία βάση, ο δείκτης τιµών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,5%. Στην ΕΕ των «27»,
διατηρήθηκε σταθερός -σε ετήσια βάση- στο 2,5% και υποχώρησε κατά 0,4% έναντι του Ιουνίου.
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την Eurostat, ο πληθωρισµός διολίσθησε στο 0,9%, ποσοστό που είναι
το δεύτερο χαµηλότερο στην ΕΕ µετά τη Σουηδία (0,7%). Υπενθυµίζεται ότι η Ελληνική
Στατιστική Αρχή είχε ανακοινώσει στις 6 Αυγούστου ότι ο τιµάριθµος ήταν 1,3% τον Ιούλιο.

