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Λήγουν οι προθεσµίες για την αυτοαπογραφή στο ΓΕΜΗ
Λήγει στις 3 Νοεµβρίου η προθεσµία για την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ που το ΑΦΜ
τους καταλήγει σε 2. Όσοι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν προχωρήσει σε αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων
τους θα πρέπει να σπεύσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αποστολής ή προσκόµισης των
απαραίτητων εγγράφων στην υπηρεσία
ρεσία ΓΕΜΗ του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Για
περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Μητρώου – ΓΕΜΗ- Υ.Μ.Σ. του ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27 (3ος όροφος) -54627
54627 Θεσσαλονίκη και στα
τηλέφωνα 231-0272502, 2310-241158,
241158, 2310-241668,
2310
fax: 2310-232667, 2310-281635
281635 και στο email:mit@veth.gov.gr και gemi@veth.gov
gov.gr .
ΟΑΕΕ: Νέες ρυθµίσεις οφειλόµενων εισφορών για τους ασφαλισµένους
Νέα δυνατότητα ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών δίνεται στους ασφαλισµένους του
Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ).
Η ρύθµιση αφορά οφειλόµενες έως 30 Ιουνίου ασφαλιστικές εισφορές, µε ευνοϊκούς όρους, όπως η
απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης µέχρι και 100%, και η αναστολή των αναγκαστικών µέτρων, έως 31
∆εκεµβρίου 2013.
Για τους ασφαλισµένους που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα, επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισµό,
είτε νέα ρύθµιση, παρέχεται επίσης αναστολή αναγκαστικών µέτρων, ασφαλιστική ενηµερότητα,
ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας
ασθενείας και δικαίωµα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.
Η νέα ρύθµιση παρέχει τις εξής δυνατότητες:
1. Προσωρινός ∆ιακανονισµός (Άρθρο 3 παρ. α του Ν4087/2012), µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•
•
•
•
•
•
•
•

Υποβολή αίτησης έως 31 ∆εκεµβρίου 2012, µε έκπτωση 40% στα Τέλη Καθυστέρησης.
Καθυστέρησης.
Υποβολή αίτησης µετά την 1η Ιανουαρίου 2013, χωρίς έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης.
Ρύθµιση οφειλών έως 30 Ιουνίου 2012.
Καταβολή απαιτητών εισφορών, από 1ης Ιουλίου 2012 έως την ηµεροµηνία αιτήσεως.
Καταβολή της πρώτης δόσης, έως το τέλος του επόµενου
επόµενου µήνα της υποβολής της αίτησης.
Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των 150 ευρώ.
Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισµού.
Λήξη του διακανονισµού την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
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2. Ρύθµιση (Άρθρο 3 παρ. β του Ν4087/2012), µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•
•
•

Υποβολή αίτησης έως 31 ∆εκεµβρίου 2012.
Ρύθµιση οφειλών έως 30 Ιουνίου 2012.
Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1ης Ιουλίου 2012 έως την ηµεροµηνία αιτήσεως.

Εξόφληση:
i.
εφάπαξ
ή
έξι
δόσεις,
µε
έκπτωση
100%
στα
Τέλη
Καθυστέρησης.
ii.
από
επτά
έως
δέκα
δόσεις,
µε
έκπτωση
75%
στα
Τέλη
Καθυστέρησης.
Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόµενου µήνα της υποβολής της
αίτησης.
Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής.
Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθµισης.
Στις νέες ρυθµίσεις µπορούν να ενταχθούν µόνον οι ασφαλισµένοι που δεν έχουν σε ισχύ ενεργό
προσωρινό διακανονισµό.
Το δικαίωµα ένταξης ασκείται άπαξ, ενώ η ρύθµιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόµενες
διµηνιαίες εισφορές και δόσεις.
Χωρίς συµφωνία η τηλεδιάσκεψη Στουρνάρα - τρόικας για τα εργασιακά
∆εν υπήρξε αποτέλεσµα στην τηλεδιάσκεψη του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα µε τους
εκπροσώπους της τρόικας για τα εργασιακά το βράδυ της Τρίτης. Ο υπουργός Οικονοµικών ενηµέρωσε
τους εκπροσώπους των δανειστών για τη σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών και -σύµφωνα µε τις
πληροφορίες- οι εκπρόσωποι των δανειστών εµφανίστηκαν αποφασισµένοι να µεταφέρουν στο Euro
Working Group τη Πέµπτης ότι δεν υπάρχει συµφωνία των πολιτικών δυνάµεων. Από την πλευρά του, ο
υπουργός Οικονοµικών φέρεται να επέµεινε ότι η θέση της κυβέρνησης εκφράζεται από τον
πρωθυπουργό και έδωσε µάχη έως ότου πείσει την τρόικα ότι ο Αντώνης Σαµαράς είναι αποφασισµένος
να φέρει τα µέτρα στη Βουλή. Μετά την τηλεδιάσκεψη, ακολούθησαν διµερείς τηλεφωνικές επαφές µε
στόχο να επιτευχθούν κάποιες βελτιώσεις στο ζήτηµα των εργασιακών. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες,
εντός της ηµέρας θα υπάρξει νέα τηλεδιάσκεψη του υπουργού Οικονοµικών µε την τρόικα. Απώτατος
ορίζοντας για το κλείσιµο της συµφωνίας είναι η Πέµπτη, που θα συνεδριάσει το Euro Working Group, το
οποίο θα προετοιµάσει το Eurogroup της ερχόµενης εβδοµάδας.
Για διετή επιµήκυνση, µε ανοικτό το θέµα της χρηµατοδότησης, µιλά η γερµανική SZ
∆ύο χρόνια επιπλέον στην Ελλάδα για την επίτευξη του στόχου για το έλλειµµα αλλά και την υλοποίηση
των µεταρρυθµίσεων προβλέπει προσχέδιο µνηµονίου κατανόησης (MoU) Αθήνας και τρόικας, γνώση του
οποίου επικαλείται η γερµανική Sueddeutsche Zeitung, µε ανοικτό ακόµη το ζήτηµα του πώς θα καλυφθεί
το κενό χρηµατοδότησης που θα προκύψει. Μαζί µε την επιµήκυνση του προγράµµατος για το 2016,
παράταση θα δοθεί, σύµφωνα πάντα µε την εφηµερίδα, και για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, την
αγορά ενέργειας και τις αποκρατικοποιήσεις.
Το 82% των φορολογουµένων πλήρωσαν κανονικά τους φόρους
Στην πληρωµή των φουσκωµένων εκκαθαριστικών έχει προχωρήσει το 82% των φορολογουµένων, ενώ το
18% δεν έχουν ακόµη πληρώσει τον φόρο για το 2012. Συγκεκριµένα, τα επικαιροποιηµένα δεδοµένα της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) καταδεικνύουν ότι το ποσοστό των
φορολογουµένων που έχουν λάβει εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και
έχουν καταβάλει τον αναλογούντα φόρο ανήλθε στο 18% στα µέσα Οκτωβρίου. Σηµειώνεται πως οι
φορολογούµενοι µε τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα των φετινών φορολογικών δηλώσεων θα πληρώσουν
φόρους άνω των 6,8 δισ. ευρώ οφείλουν.
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Προς διαβούλευση τα σχέδια προεδρικών διαταγµάτων για τις αδειοδοτήσεις από τα
επιµελητήρια
Αναρτήθηκαν προς διαβούλευση στον ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, καθώς και στο opengov.gr,, τα σχέδια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που ρυθµίζουν αναλυτικά τα
θέµατα αδειοδότησης από τα Επιµελητήρια και τις Ενώσεις τους και από το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδας. Με τα σχέδια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εισάγεται η καινοτόµος διαδικασία της αδειοδότησης
από τα επιµελητήρια προκειµένου να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δοµές αδειοδότησης και να µειωθούν οι
παρατηρούµενες καθυστερήσεις. Στα επιµελητήρια, θα συσταθεί υπηρεσία χορήγησης αδειών η οποία θα
πιστοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µε τη συνδροµή του Εθνικού Συστήµατος
∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆).
Σήµανση πολύτιµων µετάλλων και κοσµηµάτων
Σύµφωνα µε την Αγορανοµική ∆ιάταξη 7/2009 [ΦΕΚ 1388/Β’ /2009],, που αφορά τη σήµανση
Πολύτιµων Μετάλλων και Κοσµηµάτων,
Το δικαίωµα χρήσης του κωδικού αριθµού ταυτότητας κατασκευαστή ή εισαγωγέα κοσµηµάτων και
συναφών ειδών από πολύτιµα µέταλλα ανανεώνετα
ανανεώνεταιι κάθε τρία έτη. Ειδικότερα, όπως προσδιορίζεται από
την παρ.4 του άρθρου 303 της κεφάλαιο 25 «Σήµανση Πολύτιµων Μετάλλων και Κοσµηµάτων»,
Κοσµηµάτων» της
Αγορανοµικής ∆ιάταξης 7/2009, το 2012 είναι έτος ανανέωσης όλων των εγκρίσεων χρησιµοποίησης
σφραγίδας. Η ανανέωση
η χορηγείται από το Επιµελητήριο ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή ή
εισαγωγέα και µε την προσκόµιση προς επίδειξη των παρακάτω αποδεικτικών στοιχείων της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας:
1. πρόσφατο τιµολόγιο αγοράς α’ υλών (πολύτιµα µέταλλα) ή εισαγοµένων
εισαγοµένων εµπορευµάτων και
2. πρόσφατο τιµολόγιο πώλησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών ή σε περίπτωση χρήσης ταµειακής
µηχανής Ζ’ ηµέρας
Στη συνέχεια το Επιµελητήριο υποχρεούται να κοινοποιήσει στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
κης κατάσταση µε τα ονόµατα των υπόχρεων που δεν ανανέωσαν τον
κωδικό τους αριθµό ή δεν παρέδωσαν την µεταλλική τους σφραγίδα, προκειµένου αυτή να ελέγξει την
ενδεχόµενη χρησιµοποίηση της σφραγίδας µετά τη λήξη της προθεσµίας ανανέωσης. Παράλληλα, το
Επιµελητήριο
λητήριο υποχρεούται να στείλει την προαναφερόµενη κατάσταση και στον αρµόδιο Εισαγγελέα.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει διακόψει τη δραστηριότητα της κατασκευής
ή της εισαγωγής κοσµηµάτων από πολύτιµα µέταλλα, πρέπει να επιστρέψει τη σφραγίδα, το συντοµότερο
δυνατόν, στο Επιµελητήριο, για να αποφύγει πιθανές συνέπειες, έτσι όπως προσδιορίζονται από την
προαναφερόµενη Αγορανοµική ∆ιάταξη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνήσετε
µε το τµήµα Μητρώου-Γ.Ε.ΜΗ -Υ.Μ.Σ.
Υ.Μ.Σ. του Β.Ε.Θ.
Β
Αριστοτέλους 27 στον 3ο όροφο – 546.24 Θεσσαλονίκη
στο τηλ: 2310272502, 2310241158, 2310241668.
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