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Μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή στο 40% θα προτείνει ο Γ.
Στουρνάρας
Μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή στο 40% για εισοδήµατα από 40.000 ευρώ και
άνω, µείωση των συντελεστών σε τρεις (αντί των οκτώ σήµερα), αυτοτελή φορο
φορολόγηση των
εισοδηµάτων από ενοίκια µε συντελεστή 10%, αύξηση φορολόγησης των τόκων των καταθέσεων
και αύξηση του τέλους επιτηδεύµατος για τους επαγγελµατίες στα 650 ευρώ είναι µεταξύ των
προτάσεων που κατέθεσε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης
Γ
Στουρνάρας στη διακοµµατική των
κυβερνητικών εταίρων για το φορολογικό, η οποία θα συνεδριάσει εκ νέου σήµερα. Για
απλούστερο και δικαιότερο σύστηµα µιλούν οι εµπνευστές του προτάσσοντας την αύξηση των
πολυτεκνικών επιδοµάτων, την διεύρυνση του επιδόµατος τέκνων και την επέκταση του
αφορολόγητου ορίου. Οι προτεινόµενες αλλαγές προβλέπουν αύξηση του αφορολόγητου για
µισθωτούς και συνταξιούχους από 5.000 ευρώ σε 9.000 ευρώ, µε σηµαντικό όφελος ειδικά για
τους χαµηλόµισθους, οι οποίοι θα παίρνουν ολόκληρη την απαλλαγή. Όλοι οι φορολογούµενοι µε
εισόδηµα έως 25.000 ευρώ θα έχουν σηµαντικές ελαφρύνσεις, επισηµαίνουν κύκλοι του ΥΠΟΚ.
Μειώνονται οι συντελεστές σε 3 αντί των 8 σήµερα, µε τον ανώτατο συντελεστή φορολόγησης να
διαµορφώνεται στο 40% για τα εισοδήµατα από 40.000 ευρώ και άνω.
Καταστήµατα ανοιχτά έξι Κυριακές το χρόνο, τέσσερις περίοδοι εκπτώσεων
Τα καταστήµατα θα µπορούν να είναι ανοιχτά έξι Κυριακές το χρόνο και θα µπορούν να
διενεργούνται τέσσερις περίοδοι εκπτώσεων, ετησίως, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο του
υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που θα
παρουσιάσουν την ερχόµενη ∆ευτέρα ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός
Αθανάσιος Σκορδάς. Όπως προανήγγειλε ο κ. Σκορδάς, τη φετινή εορταστική περίοδο τα
καταστήµατα θα λειτουργήσουν εκτός από την Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα και την
Κυριακή, στις 30 ∆εκεµβρίου. Η συγκεκριµένη αλλαγή αναµένεται να περάσει µε ρύθµιση σε
ξεχωριστό νοµοσχέδιο.
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Υψηλή συµµετοχή των τραπεζών στο πρόγραµµα επαναγοράς οµολόγων
Θετικά είναι τα µηνύµατα που φθάνουν στο υπουργείο Οικονοµικών για τη συµµετοχή ιδιωτών
στο
το πρόγραµµα επαναγοράς οµολόγων. Το βιβλίο των προσφορών κλείνει στις 19:00 µµ απόψε.
Το µεσηµέρι συνεδριάζουν τα διοικητικά συµβούλια των τεσσάρων µεγαλύτερων ελληνικών
τραπεζών για να δώσουν την έγκριση για συµµετοχή στο πρόγραµµα. Σύµφωνα µε τις
πληροφορίες,
ορίες, οι ελληνικές τράπεζες αναµένεται να προσφέρουν έως και το 100% των τίτλων που
έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους.
Τη µεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη σηµείωσε η Ελλάδα το τρίτο τρίµηνο
Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, σύµφωνα µε τα σ
στοιχεία της
Eurostat για το ΑΕΠ, το τρίτο τρίµηνο, που δόθηκαν,
δόθηκαν χθες, στη δηµοσιότητα. Το τρίτο τρίµηνο, η
ύφεση της ελληνικής οικονοµίας έφτασε στο 7,2%, σε σχέση µε το ίδιο τρίµηνο του 2011, από
6,3% το δεύτερο και 6,7% το πρώτο τρίµηνο του 2012. Στην Ευρωζώνη
ρωζώνη η ύφεση έφτασε στο 0,6%
και στην ΕΕ στο 0,4%. Το δεύτερο τρίµηνο του 2012 η ύφεση στην Ευρωζώνη ήταν 0,5% και στην
ΕΕ 0,3%. Μετά την Ελλάδα (7,2%) τη µεγαλύτερη ύφεση στην ΕΕ κατέγραψε η Πορτογαλία
(3,4%), η Σλοβενία (2,9%), η Ιταλία (2,4%), η Κύπρος
Κύπρος (2,3%), η Ισπανία και η Ουγγαρία (1,6%), η
Τσεχία (1,5%), η Ολλανδία (1,4%) και η Φινλανδία (1,1%)
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