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«Πετύχαµε την επιµήκυνση» του προγράµµατος δήλωσε ο Γ.Στουρνάρας
Περισσότερο χρόνο για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών της στόχων φαίνεται ότι εξασφάλισε η
Ελλάδα από τους διεθνείς δανειστές, δεδοµένου ότι η συµφωνία µε την τρόικα κλείνει µε µέτρα
13,5 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας από το βήµα της
Βουλής την Τετάρτη. «Πετύχαµε επιµήκυνση», δήλωσε, εξηγώντας ότι χωρίς αυτή «θα έπρεπε να
πετύχουµε πρωτογενές πλεόνασµα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το 2014, ύψους 4,5% του ΑΕΠ.
Εάν δεν παίρναµε την επιµήκυνση, σήµερα δεν θα έπρεπε να πάρουµε µόνο 13,5 δισ. µέτρα, αλλά
18,5 δισ. µέτρα». Την είδηση περί εξασφάλισης της επιµήκυνσης του ελληνικού προγράµµατος
επιβεβαιώνουν διεθνή µέσα όπως το CNN και η El Pais. Αντίθετα διακριτικές αποστάσεις από τη
δήλωση Στουρνάρα κράτησε ο υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας Βόλφανγκ Σόιµπλε
απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι «δεν µπορώ να το επιβεβαιώσω».

Συνεδριάζει εκτάκτως η εκτελεστική επιτροπή της ∆ΗΜΑΡ για τα εργασιακά
Έκτακτη συνεδρίαση στις 17:30 µ.µ. θα πραγµατοποιήσει η εκτελεστική επιτροπή της ∆ΗΜΑΡ,
για να συζητήσει τις εξελίξεις στις διαπραγµατεύσεις της κυβέρνησης µε την τρόικα και τη θέση
του κόµµατος µπροστά στη σηµερινή πραγµατικότητα. «Αγκάθι» αποτελεί η συµφωνία της
κυβέρνησης µε την τρόικα για τα εργασιακά, την οποία η ∆ΗΜΑΡ χαρακτηρίζει µεν βελτιωµένη,
αλλά θεωρεί ότι υπάρχουν ακόµα σηµαντικές εκκρεµότητες.
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«Υπό διεθνή έλεγχο» η εκτέλεση του ελληνικού προϋπολογισµού, γράφουν οι FT
Για «υποχρεωτική πρόσληψη» ξένων τεχνοκρατών που θα συνδράµουν στη συλλογή
φορολογικών εσόδων, την καταπολέµηση της διαφθοράς και τις ιδιωτικοποιήσεις πιέζει,
σύµφωνα µε τους Financial Times, η γερµανική πλευρά την Αθήνα σε αντάλλαγµα της διετούς
επιµήκυνσης. Τα µέτρα «θα ξεπερνούν τον µέχρι τώρα διεθνή έλεγχο» στην εκτέλεση του
ελληνικού προϋπολογισµού, αναφέρει η εφηµερίδα, και φέρεται να περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων
και ρήτρα για οριζόντια µέτρα εάν δεν επιτυγχάνονται οι δηµοσιονοµικοί στόχοι.

Επιτάχυνση της επιστροφής του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις
Πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της επιστροφής του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις λαµβάνει το
υπουργείο Οικονοµικών. Προς τη κατεύθυνση αυτή αναµένεται να επιφορτίσει ιδιώτες ελεγκτές
και ελεγκτικά γραφεία να διενεργούν ελέγχους για την επιστροφή του φόρου. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο θα προβλέπεται πως η επιστροφή ΦΠΑ σε
ανώνυµες εταιρείες και ΕΠΕ θα γίνεται αφού προηγουµένως οι εταιρείες θα έχουν ελεγχθεί
φορολογικά από ιδιώτη νόµιµο ελεγκτή ή ιδιωτικό ελεγκτικό γραφείο. Ακόµη θα προβλέπεται και
«ειδικός» έλεγχος ΦΠΑ από τον ίδιο ιδιώτη ελεγκτή ή το ιδιωτικό ελεγκτικό γραφείο που
πραγµατοποίησε τον κανονικό φορολογικό έλεγχο. Το πρόγραµµα του ειδικού αυτού ελέγχου
καθώς και η µορφή και το περιεχόµενο της ειδικής έκθεσης ελέγχου θα καθοριστούν από το
υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

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 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 Θεσσαλονίκη και στα τηλέφωνα 231-0272502, 2310-241158, 2310-241668, fax:
2310-232667, 2310-281635 και στο e-mail:mit@veth.gov.gr και gemi@veth.gov.g
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