19 Σεπτεµβρίου 2012
Εκπνέουν οι προθεσµίες αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ
Στην εκπνοή τους βρίσκονται οι προθεσµίες αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ.
Συγκεκριµένα οι ηµεροµηνίες έχουν ως εξής:
• Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ) 2/7 – 30/9/12
• Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ε.Π.Ε.) 2/7 – 30/9/12
• Για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ-ΕΕ) 23/7 - 11/10/12
• Για τους λοιπούς υπόχρεους 12/10 -31/10/12
• Προθεσµία κατάθεσης εγγράφων στην κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ: εντός πέντε
µηνών από την έναρξη της όλης διαδικασίας δηλ. 2/7-2/12/12.
∆υνατότητα προαιρετικής απογραφής έχουν µεταξύ άλλων και τα φυσικά πρόσωπα ( ατοµικές
επιχειρήσεις ) που είναι έµποροι και διαθέτουν επαγγελµατική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν
εµπορία µέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ηµεδαπή.
Ηµεροµηνία
αυτοαπογραφής από 1/11/2012 έως και 31/12/2012.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προβεί στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται
παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή πρόστιµο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα µε τη
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το Τµήµα
Μητρώου - ΓΕ.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. στα τηλέφωνα: 2310-272502, 2310-241668.
Εκροή καταθέσεων 326 δισ. ευρώ από Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία
Μαζική εκροή καταθέσεων από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία προς
χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά το 12µηνο Ιουνίου 2011 - Ιουλίου 2012 καταδεικνύουν στοιχεία
που δηµοσιοποίησε σήµερα το πρακτορείο Bloomberg. Σύµφωνα µε το πρακτορείο στο 12µηνο
που έληξε στις 31 Ιουλίου 2012 οι τράπεζες στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την
Ελλάδα απώλεσαν καταθέσεις 326 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρεται η εκροή καταθέσεων από τις
τέσσερις χώρες συµπίπτει µε την αύξηση των καταθέσεων σε Γερµανία και Γαλλία κατά περίπου
300 δισ. ευρώ.
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Η Ελλάδα µπορεί να γίνει Ελ Ντοράντο για τους επενδυτές, λέει ο πρόεδρος του
ΤΑΙΠΕ∆
Την εντατικοποίηση των εργασιών του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου
(ΤΑΙΠΕ∆) προανήγγειλε, από το βήµα του Ελληνοκινεζικού Συνεδρίου Επιχειρηµατικότητας, ο
πρόεδρος του Ταµείου κ. Τ. Αθανασόπουλος. «Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες θα έχετε πολλά να
ακούσετε από το Ταµείο µας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασόπουλος. Στο µεταξύ, σε
συνέντευξή του στους Financial Times τόνισε ότι «η Ελλάδα µπορεί να γίνει Ελ Ντοράντο για
τους επενδυτές, καθώς προωθεί αποφασιστικά το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων», µε
προϋπόθεση όπως τόνισε να «αλλάξουµε την ψυχολογία».
Απώλειες 11,2 δισ. ευρώ ετησίως από τη φοροδιαφυγή των ελεύθερων επαγγελµατιών
Φορολογικά έσοδα ύψους 11,2 δισ. ευρώ χάνει κάθε χρόνο το ∆ηµόσιο από τη φοροδιαφυγή των
ελεύθερων επαγγελµατιών, όπως συµπεραίνει µελέτη µε τίτλο «Φοροδιαφυγή ανά
επαγγελµατικό κλάδο: Στοιχεία από τη χορήγηση πιστώσεων στην Ελλάδα» που παρουσιάστηκε
σε εκδήλωση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος. Η οµάδα των ερευνητών
συγκέντρωσε στοιχεία για τις δανειοδοτήσεις ελεύθερων επαγγελµατιών από µια
αντιπροσωπευτική τράπεζα στην Ελλάδα και τα ποσά που καταβάλλονται για τις δόσεις
εξόφλησης αυτών των δανείων καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι αυτοί οι φορολογούµενοι
καταβάλλουν κάθε χρόνο το 82% του δηλωθέντος εισοδήµατός τους για την εξυπηρέτηση των
δανείων τους.
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