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Συλλαλητήρια από το πρωί σε ολόκληρη την Ελλάδα κατά των µέτρων
Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί σε ολόκληρη την Ελλάδα συλλαλητήρια κατά του πακέτου των µέτρων ύψους 11,9
δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ. Στη γενική απεργία συµµετέχουν
βιοτέχνες και επαγγελµατίες, καθώς κατόπιν απόφασης της ΓΣΕΒΕΕ οι επιχειρήσεις και τα καταστήµατα θα
παραµείνουν κλειστά έως τις 15:00 το µεσηµέρι. Στις κινητοποιήσεις συµµετέχουν δηµόσιοι υπάλληλοι σε
πολεοδοµίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις ∆ΕΚΟ, εφοριακοί, καθηγητές και δάσκαλοι, γιατροί και
νοσηλευτικό προσωπικό, έµποροι, δικηγόροι, µηχανικοί, τραπεζοϋπάλληλοι, συµβολαιογράφοι, καθώς και οι
οµοσπονδίες βενζινοπωλών και πρατηριούχων.
Ενιαίο φόρο 30% για τους ελεύθερους επαγγελµατίες προωθεί η κυβέρνηση
Την επιβολή ενιαίου φόρου 30% στους ελεύθερους επαγγελµατίες, από το πρώτο ευρώ του εισοδήµατός τους,
δηλαδή µε κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ, προωθεί η κυβέρνηση. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η
απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίµου, µεταξύ του πρωθυπουργού και του
οικονοµικού επιτελείου, κατά την οποία έκλεισε τόσο το πακέτο των περικοπών 11,9 δισ. ευρώ, όσο και το πακέτο
των φόρων, από το οποίο αναµένονται έσοδα 2 δισ. ευρώ.
ΒΕΘ: Ωρολογιακή βόµβα για το επιχειρείν τα επικείµενα φορολογικά µέτρα
Για φορολογική στοχοποίηση, για πολλοστή φορά, του επιχειρηµατικού κόσµου κάνει λόγο ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος, αναφερόµενος στο επερχόµενο
φορολογικό πακέτο που το τελευταίο διάστηµα βλέπει το φως της δηµοσιότητας. «Η οριζόντια επιβολή
φορολογικού συντελεστή, ενδεχοµένως όπως συζητείται στο 30%, για όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες θα
οδηγήσει χιλιάδες επιχειρηµατίες, που σήµερα βρίσκονται µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας σε παύση των
δραστηριοτήτων τους και άλλους, καθόλα νόµιµους µέχρι σήµερα, στην πλήρη απόγνωση καθώς, δεν αποκλείεται, να
αναγκαστούν να προβούν σε στάση πληρωµών προς το δηµόσιο» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι
χρειάζονται ουσιαστικά µέτρα και όχι ανηλεείς φοροεπιδροµές που η πρόσφατη εµπειρία έχει αποδείξει ότι δεν
αποδίδουν. «Είναι δεδοµένο ότι αν δεν αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη µεταξύ πολιτών και κράτους δεν θα µπορέσει
να λειτουργήσει καµία µεταρρύθµιση» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι «βασική
προτεραιότητα της κυβέρνησης πρέπει να αποτελέσει η ενίσχυση των δηµοσίων εσόδων µέσω της ταχύτερης
εκκαθάρισης των φορολογικών υποθέσεων, της είσπραξης βεβαιωµένων προστίµων, της αποτελεσµατικότερης
πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά και της αντιµετώπισης του παραεµπορίου, που αποτελεί γάγγραινα για το
στεγασµένο εµπόριο. Επιπλέον, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση της δηµόσιας
ακίνητης περιουσίας, τις αποκρατικοποιήσεις, την επανεκκίνηση των µεγάλων αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων, τον
επαναπατρισµό των κεφαλαίων που εξήλθαν στο εξωτερικό και στερούν µέρος της ρευστότητας από την ελληνική
αγορά».
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Φόρο 40% για όσους έκρυψαν εισοδήµατα µελετά η κυβέρνηση
Αντιµέτωποι µε φόρο έως και 40% στη διαφορά καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδηµάτων αναµένεται να βρεθούν
σύντοµα όσοι φορολογούµενοι έχουν στην τράπεζα ή έβγαλαν στο εξωτερικό περισσότερα από όσα δήλωσαν στην
Εφορία. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Τα Νέα, στο συρτάρι του αρµόδιου υφυπουργού Οικονοµικών Γ.Μαυραγάνη
βρίσκεται πρόταση νοµοθετικής ρύθµισης, σύµφωνα µε την οποία θα επιβληθεί φόρος στη διαφορά που προκύπτει
ανάµεσα στα ποσά των εµβασµάτων εξωτερικού ή στο ύψος των καταθέσεων εσωτερικού και στα δεδοµένα των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων από το 2.000 έως σήµερα.
Μείωση εξαγωγών, για πρώτη φορά σε 20 µήνες, προς τρίτες χώρες
Ανατροπή δεδοµένων σχετικά µε την πορεία του εξωτερικού εµπορίου της χώρας κατά το επτάµηνο του 2012,
προκαλούν τα στοιχεία εξαγωγών και εισαγωγών από τρίτες χώρες, σύµφωνα µε ανάλυση τού Πανελλήνιου
Συνδέσµου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών
στοιχείων τής ΕΛΣΤΑΤ για τον περασµένο Ιούνιο. Αφ’ ενός επιβεβαιώνεται το γεγονός της µείωσης των εξαγωγών για πρώτη φορά τους τελευταίους 20 µήνες- προς τις Τρίτες Χώρες, ενώ σηµειώνεται σηµαντική αύξηση των
εισαγωγών από αγορές εκτός Ε.Ε. Ωστόσο, οι ρυθµοί εξέλιξης των εξαγωγών παραµένουν θετικοί και στο 7µηνο του
2012 προκύπτει αύξηση 6,1%.
Στην τελική ευθεία η προκήρυξη προγράµµατος του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση ΜµΕ
Σύντοµα αναµένεται, σύµφωνα µε πληροφορίες, η προκήρυξη επιχορηγούµενου προγράµµατος του ΕΣΠΑ για την
ενίσχυση επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου και
των υπηρεσιών. Έχουν ήδη δηµοσιοποιηθεί µε σχετική προδηµοσίευση σηµαντικά µέρη της αναµενόµενης
προκήρυξης και κατά συνέπεια έχει γίνει γνωστό το σύνολο σχεδόν των όρων της. Με το πρόγραµµα αυτό του ΕΣΠΑ
ενισχύονται υφιστάµενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις επιβάλλεται ο µέσος
ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται από 30.000 ευρώ µέχρι 50.000.000 ευρώ σε ό,τι αφορά τους
τοµείς «Μεταποίηση και Τουρισµό» και από 20.000 ευρώ µέχρι 50.000.000 ευρώ για τους τοµείς «Εµπόριο και
Υπηρεσίες». Το ποσοστό επιδότησης για τις µικρές επιχειρήσεις είναι 50% και σε κάποιες περιφέρειες, όπως
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας, 60%.
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