21 Σεπτεµβρίου 2012
Κεφαλικοί φόροι και αλλαγές στη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελµατιών από το
2013
Έκτακτη εισφορά σε 1,5 εκατ. φορολογούµενους που µισθώνουν ακίνητα, η οποία θα ξεκινά από
150 ευρώ και θα κλιµακώνεται µε επιβολή ενιαίου φόρου από 20% έως 30% σε όλους τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες µε ταυτόχρονη κατάργηση του αφορολόγητου
ορίου, περιλαµβάνονται στο νέο φορολογικό πακέτο που καταρτίζει η κυβέρνηση, ύψους περίπου
2 δισ. ευρώ, προκειµένου να κλείσει η συµφωνία µε την τρόικα για τα 11,9 δισ. ευρώ. Τα νέα
φορολογικά µέτρα -κατά πληροφορίες- θα ισχύσουν για τα εισοδήµατα του 2013 και θα
δηλωθούν στις δηλώσεις που θα γίνουν το 2014.
Στις 16:00 η συνάντηση Στουρνάρα-τρόικας
Σε αγώνα δρόµου για να κλείσει το πακέτο των µέτρων έχει επιδοθεί η κυβέρνηση, µε τον
υπουργό Οικονοµικών Γ. Στουρνάρα να συναντάται εκ νέου στις 16.00 µε τους επικεφαλής της
τρόικας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η τρόικα έπαψε να πιέζει για νέες περικοπές σε µισθούς,
συντάξεις και επιδόµατα, µετά και την προειδοποίηση, όπως έλεγαν κύκλοι του υπουργείου, του
υπουργού Οικονοµικών, Γ. Στουρνάρα, ότι, «δεν υπογράφω αυτό και θα φύγω». Πληροφορίες
θέλουν τους επικεφαλής της τρόικας να αποχωρούν από τη χώρα την Κυριακή ή τη ∆ευτέρα και
να επιστρέφουν πριν από το Eurogroup της 8ης Οκτωβρίου, στο οποίο πρέπει να παρουσιαστεί η
συµφωνία µε την τρόικα για τα νέα µέτρα.
Απεργούν οι εφοριακοί
Απεργούν σήµερα οι εργαζόµενοι στις εφορίες, οι οποίοι έχουν επίσης εξαγγείλει απεργιακές
κινητοποιήσεις για τις 27 και 28 Σεπτεµβρίου, διαµαρτυρόµενοι για τις επικείµενες µειώσεις
µισθών και τις περικοπές.
Σε απεργιακές κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν και οι εργαζόµενοι στα τελωνεία στις 26,27 και
28 Σεπτεµβρίου καθώς όπως τονίζουν έχουν υποστεί σηµαντική µείωση των µισθών τους φθάνει
το 50%.
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Λήγουν οι προθεσµίες για αυτοαπογραφή εταιρειών 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.
Σηµειώνεται ότι η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Νοµού Θεσσαλονίκης έχει
ζητήσει από το υπουργείο Ανάπτυξης παράταση των σχετικών προθεσµιών, επικαλούµενη σειρά
λόγων που αφορούν τόσο τις εταιρείες όσο και τη χρονοβόρα διαδικασία που απαιτείται.
ΑΤΕbank: Άγονος ο διεθνής διαγωνισµός για την ΕΒΖ
Άγονος κηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισµός για την πώληση της συµµετοχής της Αγροτικής
Τράπεζας στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρη Α.Ε. όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. "Η πώληση της
παραπάνω συµµετοχής παραµένει πρωταρχικός στόχος του Ειδικού Εκκαθαριστή, ο οποίος θα
ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά µε την διαδικασία που θα ακολουθηθεί", σηµειώνεται σε
σχετική ανακοίνωση.
Οι Έλληνες είναι από τους πιο σκληρά εργαζόµενους
«Αποκύηµα φαντασίας» αποδεικνύεται µε µία ακόµη έρευνα, µε τη «βούλα» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αυτή τη φορά, η φήµη πως οι Έλληνες εργάζονται λιγότερο από πολλούς άλλους πολίτες
χωρών της Ε.Ε. καθώς καταγράφεται ότι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στην Γηραιά Ήπειρο,
όσον αφορά τον χρόνο εργασίας σε εβδοµαδιαία, αλλά και σε ετήσια βάση που αγγίζει τις 1.816
ώρες όταν στη Γερµανία οι ώρες εργασίας δεν ξεπερνούν τις 1.658,8 ώρες και στη Γαλλία τις
1.580,6. Τα δεδοµένα αποτυπώνονται παραστατικά σε σχετική µελέτη για το 2011 του Eurofound
που αποτελεί εξειδικευµένο συµβουλευτικό φορέα της ΕΕ.
Ειδικότερα, το 40ωρο της εβδοµαδιαίας εργασίας στη χώρα, τοποθετεί την Ελλάδα στην κορυφή
των ευρωπαϊκών κρατών µαζί µε τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Ρουµανία, το
Λουξεµβούργο κ.α. Η Γερµανία µε 37,7 ώρες, η Φινλανδία µε 37,5 και η Ολλανδία µε 37,1 ώρες
βρίσκονται πιο κάτω στη σχετική κατάταξη, µε τελευταία τη Γαλλία µε 35,6 ώρες.
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