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Νέα φορολογική κλίµακα µε πέντε συντελεστές - Έως 35% ο ανώτατος φόρος
Περιορισµό των φορολογικών κλιµακίων από 8 που είναι σήµερα σε πέντε, µε ανώτατο
φορολογικό συντελεστή από 45% που είναι σήµερα σε 35%, για εισοδήµατα άνω των 26.000
ευρώ, προβλέπει το σχέδιο στο οποίο φαίνεται να καταλήγει το υπουργείο Οικονοµικών για τις
αλλαγές στο φορολογικό σύστηµα. Η επιβάρυνση στις οικογένειες παραµένει, µε δεδοµένο ότι
καταργείται το πρόσθετο αφορολόγητο για τα παιδιά, ενώ οι φοροελαφρύνσεις προκύπτουν για
εισοδήµατα άνω των 40.000 ευρώ.
Προσπάθεια συµβιβασµού κυβέρνησης - τρόικας εν όψει Eurogroup
Σκληρή προσπάθεια για να γεφυρωθεί το χάσµα των περίπου 2 δισ. ευρώ µε την τρόικα έως το
Eurogroup της ∆ευτέρας καταβάλει η κυβέρνηση. Τις πλευρές χωρίζουν οι διαφορετικές
εκτιµήσεις για τα επίπεδα ύφεσης του 2013 και τα διαφορετικά µακροοικονοµικά σενάρια. Το
υπουργείο Οικονοµικών τοποθετεί την ύφεση το 2013 στο 3,8% και βάσει αυτής της πρόβλεψης
δίνει στοιχεία για τις εισπράξεις από φόρους. Ωστόσο, η τρόικα δεν συµµερίζεται τις εκτιµήσεις
αυτές, τοποθετώντας την ύφεση στο 5% και ζητούν πρόσθετες περικοπές δαπανών. Σήµερα ο
υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας θα έχει και νέα συνάντηση µε τους εκπροσώπους
των δανειστών.
Νέες απολύσεις σχεδιάζουν οι επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας
Η µετρολογία του νέου πακέτου των 14 και πλέον δισ. ευρώ αποτέλεσε πιθανότατα την κυρίαρχη
αιτία της βύθισης του δείκτη Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500, www.ngbi500.gr)
µεταξύ Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 2012. Ο φόβος για τα νέα µέτρα και τις επιπτώσεις τους στην
αγορά και στο διαθέσιµο καταναλωτικό εισόδηµα, κατακρηµνίζει τις υφιστάµενες και τις
µελλοντικές προοπτικές των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων και αυτό αντικατοπτρίζεται στα
δεδοµένα του NGBI 500, ο οποίος τον Σεπτέµβριο έπεσε στο -45, έναντι -36 τον Αύγουστο. Το 45 είναι από τα χαµηλότερα ποσοστά του NGBI 500 από τον Οκτώβριο του 2009 και έπειτα, αν
και απέχει από το ιστορικό χαµηλό, το οποίο επιτεύχθηκε τον ∆εκέµβριο του 2011 µε -55.
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Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις κρίνουν σε ποσοστό 9% ότι η κατάσταση τους είναι καλή, έναντι
αντίστοιχου ποσοστού 15% τον προηγούµενο µήνα. Σηµαντικά αυξηµένη είναι η πρόθεση
απολύσεων, προσεγγίζοντας το 40%, έναντι 32% τον Αύγουστο του 2012, ενώ παραµένει χαµηλή
και στο 11% η πιθανότητα για προσλήψεις.
Εντοπίστηκαν 940 «µαύρα» εµβάσµατα
Την ώρα που η λίστα µε τους 2.000 Έλληνες µε καταθέσεις στην Ελβετία έχει προκαλέσει µεγάλη
πολιτική αναταραχή, έρχονται στο φως τα αποτελέσµατα της αξιοποίησης µιας άλλης λίστας,
εκείνης µε τους 54.000 Έλληνες που έχουν βγάλει χρήµατα στο εξωτερικό. Από τα µέχρι στιγµής
στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 940 περιπτώσεις αποστολής εµβασµάτων, τα
οποία υπερβαίνουν κατά µέσο όρο τα 3 - 3,5 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά δεν µπορούν να τα
δικαιολογήσουν οι φορολογούµενοι που τα έβγαλαν στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τις
διασταυρώσεις. Όπως αποκαλύπτουν Τα Νέα, µέρος των αποτελεσµάτων των διασταυρώσεων
στο CD µε τα 54.000 φυσικά πρόσωπα που έβγαλαν από τη χώρα πάνω από 22 δισ. ευρώ από το
2009 έως και το 2011, βρίσκεται πλέον στη διάθεση του Σ∆ΟΕ. Από τους ελέγχους προέκυψαν
συνολικά περισσότερες από 34.000 περιπτώσεις κατά τις οποίες το άθροισµα των δηλωµένων
κεφαλαίων που διέθεταν οι φορολογούµενοι από το 2002 και µετά ήταν µικρότερο από τα ποσά
που έβγαλαν από τη χώρα την τελευταία τριετία.
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