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Ένας στους πέντε φορολογουµένους δεν πλήρωσε την πρώτη δόση του φόρου
εισοδήµατος
Το 18% των φορολογουµένων, που έλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα µέχρι και τον
Ιούλιο, δεν πλήρωσε την πρώτη δόση του φόρου, σύµφωνα µε το γενικό γραµµατέα
Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών Χ. Θεοχάρη. Όπως επισηµαίνεται σε
δηµοσίευµα της «Ναυτεµπορικής», απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο επικεφαλής της ΓΓΠΣ
είπε πως «οι πρώτες δόσεις πάνε καλά. ∆ηλαδή και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος είχε λίγα
ληξιπρόθεσµα σε σχέση µε το ιστορικό µέσο όρο. Το ποσοστό των ληξιπρόθεσµων δόσεων
ανέρχεται στο 18%». Μέχρι και τον Ιούλιο τα χρεωστικά σηµειώµατα που είχαν αποσταλεί
ανέρχονταν σε 2.562.135, το 18% των οποίων ανέρχεται σε 461.184 φορολογουµένους, οι οποίοι
αδυνατούν να πληρώσουν το φόρο εισοδήµατος και τις εισφορές που καταλογίστηκαν.
Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής συνεχίζει να εντοπίζει το Σ∆ΟΕ στις τουριστικές
περιοχές
Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής συνεχίζει να εντοπίζει το Σ∆ΟΕ στις τουριστικές περιοχές, καθώς,
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 638 ελέγχων που έγιναν στο διάστηµα 24 - 27 Αυγούστου,
βρέθηκαν συνολικά 350 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 2.530 παραβάσεις. Το µέσο ποσοστό
παραβατικότητας διαµορφώθηκε στο 54,9%. Τα υψηλότερα ποσοστά διαπιστώθηκαν σε Κέρκυρα
(96% - δηλαδή έγιναν 25 έλεγχοι και βρέθηκαν 24 παραβάτες), Καβάλα-Ξάνθη (92,3%),
Κεφαλλονιά (83,3%) και Κορινθία (81,3%), ενώ τα χαµηλότερα σε Ιωάννινα (14,3%- σε επτά
ελέγχους εντοπίστηκε ένας παραβάτης), Θεσπρωτία (25%), Πιερία (30,3%) και Θεσσαλονίκη
(31,7%)
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 επέστρεψε η αγοραστική δύναµη των Ελλήνων
Οι αλλεπάλληλες µειώσεις µισθών και συντάξεων, σε συνδυασµό µε την «καταιγίδα» νέων
φόρων, έχουν οδηγήσει την αγοραστική δύναµη των κατώτατων µισθών στα επίπεδα του 197879, σύµφωνα µε τη νέα µελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ που θα δηµοσιοποιηθεί την
ερχόµενη εβδοµάδα, στο πλαίσιο της ∆ΕΘ.
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έκθεσης, που παρουσιάζουν «Τα Νέα»:
* Την περίοδο 2010-2012 το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος µειώθηκε κατά 8% και η
ανεργία
αυξήθηκε
σε
24%
εφέτος
από
17,7%
το
2011.
* Οι µέσες αποδοχές το 2011 ήταν 25.470 ευρώ, ενώ µε τις νέες περικοπές θα πλησιάσουν, το
2013, τα 15.000 µε 17.000 ευρώ, στα επίπεδα δηλαδή χωρών όπως η Εσθονία, η Τσεχία και η
Κροατία.
* Από τον Μάιο του 2010 έως τον εφετινό Ιούνιο οι περικοπές των κύριων και επικουρικών
συντάξεων ανήλθαν συνολικά σε 4,2 δισ. ευρώ, ενώ στο πρόγραµµα περικοπών των 11,8 δισ.
ευρώ για την περίοδο 2013-2014 οι περικοπές κύριων - επικουρικών συντάξεων, εφάπαξ και
κοινωνικών επιδοµάτων αντιστοιχούν στο 43% του συνολικού ποσού, δηλαδή 5,5 δισ. ευρώ.
Ξεπερνά το 30% η «µαύρη εργασία» στους τουριστικούς προορισµούς
Με ανησυχητικούς ρυθµούς αυξάνεται η «µαύρη εργασία» µε το ποσοστό της στους τουριστικούς
προορισµούς να ξεπερνά το 30% επιβεβαιώνοντας τους ειδικούς που µιλούν για πλήρη
απορρύθµιση της αγοράς εργασίας και «εργασιακό µεσαίωνα». Σύµφωνα µε τη διοίκηση του
ΙΚΑ, κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τις 21/06/12 έως τις 31/08/12, ελέγχθηκαν
2.715 επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης, διαµονής και παροχής υπηρεσιών, που απασχολούσαν
συνολικά 11.754 εργαζόµενους, από τους οποίους οι 3.579 ήταν ανασφάλιστοι και οι 8.175
ασφαλισµένοι.
Στο 11,3% παρέµεινε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο
Αµετάβλητο έναντι του προηγούµενου µήνα, στο 11,3%, παρέµεινε το ποσοστό ανεργίας στην
Ευρωζώνη τον Ιούλιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat. Στην
ΕΕ των «27» το ποσοστό παρέµεινε επίσης σταθερό, στο 10,4%. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία, περίπου 25,254 εκατ. άτοµα είναι χωρίς δουλειά στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 18,002
εκατοµµύρια ζουν στις χώρες της Ευρωζώνης.
Στο µεταξύ, η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) προειδοποιεί για τις δραµατικές συνέπειες που
θα είχε ενδεχόµενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, καθώς, όπως δηλώνει ο επικεφαλής
οικονοµολόγος της ILO, ο µέσος όρος της ανεργίας θα ανέβαινε στο 13%, ενώ τονίζει ότι σε
αντίθεση µε αυτά που συχνά υποστηρίζουν κάποιοι, η Γερµανία δεν θα έµενε αλώβητη.
«Κούρεµα» σε 150.000 εποχικά επιδόµατα ανεργίας φέρνει το νέο πακέτο µέτρων
Επί τάπητος είναι το ενδεχόµενο της κατάργησης ή του συµψηφισµού των ετήσιων ειδικών
εποχικών επιδοµάτων που εισπράττουν, επιπλέον του τακτικού επιδόµατος ανεργίας του ΟΑΕ∆,
περίπου 150.000 επιδοτούµενοι άνεργοι (ξενοδοχοϋπάλληλοι, οικοδόµοι κ.ά.), στο πλαίσιο του
πακέτου των σκληρών µέτρων ύψους 11,8 δισ. ευρώ.
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