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Παράταση 24 ωρών για την επαναγορά οµολόγων
Παράταση για 24 ώρες πήρε η διαδικασία της επαναγοράς οµολόγων, µε στόχο να συγκεντρωθεί
το ποσό των 30 δισ. ευρώ και να καλυφθούν οι προϋποθέσεις για την εκταµίευση της δόσης των
34,4 δισ. ευρώ του δανείου. Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ) ανακοίνωσε
σήµερα, πως το βιβλίο προσφορών για την επαναγορά χρέους που άνοιξε στις 3 ∆εκεµβρίου θα
παραµείνει ανοικτό έως και αύριο, Τρίτη, στις 12 το µεσηµέρι ώρα Λονδίνου (2 το µεσηµέρι ώρα
Ελλάδος).
Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τα µπλοκάκια προωθεί η κυβέρνηση
Mε την κλίµακα
ακα των µισθωτών θα φορολογηθούν για τα εισοδήµατα του 2013 όσοι αµείβονται µε
µπλοκάκι, ακόµα και αν κόβουν δελτία παροχής υπηρεσιών σε δέκα διαφορετικούς εργοδότες.
Προϋπόθεση, το 75% των συνολικών εισοδηµάτων τους να προέρχεται από έναν εργοδότη µε
σχέση
η εργασίας που υποκρύπτει µισθωτή απασχόληση. Σύµφωνα µε τη ρύθµιση που προωθεί η
κυβέρνηση, οι εν λόγω φορολογούµενοι δεν θα καταβάλουν το αυξηµένο τέλος επιτηδεύµατος
(650 ευρώ) για το 2013, αλλά εξετάζεται να πληρώσουν τέλος 500 ευρώ. Την ίδια ώρα, σε
εκκρεµότητα
κκρεµότητα παραµένει η αντιµετώπιση εκείνων που έχουν ανενεργά µπλοκάκια.
Στο 1% διαµορφώθηκε ο πληθωρισµός το Νοέµβριο
Στο 1% υποχώρησε ο πληθωρισµός το Νοέµβριο σε ετήσια βάση από 1,6% τον Οκτώβριο. Σε µέσα
επίπεδα στο 11µηνο Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 2012 ο πληθωρισµός σηµειώνει αύξηση 1,57%.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τι
Τιµών
Καταναλωτή Νοεµβρίου 2012, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Νοεµβρίου 2011, προκύπτει
αύξηση 1,0%, έναντι αύξησης 2,9%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς
το 2010.
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Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων µέσα στο 2013
Τέλος στο «αναµείνατε στο ακουστικό σας» σκοπεύει να βάλει το υπουργείο Οικονοµικών στις
σχέσεις φορολογικής διοίκησης - πολιτών, κάνοντας πιο προσβάσιµες τις υπηρεσίες
πληροφόρησης για φορολογικά ζητήµατα. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων
(ΓΓΠΣ)) αναµένεται να αναβαθµισθεί στα τέλη του 2013 από κέντρο επεξεργασίας δεδοµένων σε
κέντρο επεξεργασίας πληροφοριών και εξυπηρέτησης πολιτών. Μέσω του Κέντρου
Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων, για το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί διαγωνισµός από το
υπουργείο Οικονοµικών,
οµικών, θα παρέχεται άµεση και πλήρη πληροφόρηση των συναλλασσόµενων
επιχειρήσεων και πολιτών µε το υπουργείο Οικονοµικών, µε όλα τα προσφερόµενα µέσα, ήτοι
µέσω τηλεφωνίας, e- mail, sms,web,, portal, FAX,, κανονικού ταχυδροµείου, κ.α..
Επτά Κυριακές το χρόνο
ρόνο ανοιχτά τα εµπορικά καταστήµατα
Επτά Κυριακές τον χρόνο θα είναι ανοικτά τα εµπορικά καταστήµατα, σύµφωνα µε την τελική
µορφή του νοµοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο παρουσιάζεται σήµερα. Το
νοµοσχέδιο θεσµοθετεί ποιες ακριβώς Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήµατα, καθώς και την
καθιέρωση των τεσσάρων εκπτωτικών περιόδων τον χρόνο. Συνοπτικά, τα εµπορικά
καταστήµατα και τα σούπερ µάρκετ θα είναι ανοιχτά δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα,
µία πριν από την Κυριακή του Πάσχα και άλλες τέσσερις
τέσσερις στη διάρκεια των ισάριθµων
εκπτωτικών σεζόν. Εκτός από τις χειµερινές και τις θερινές εκπτώσεις, καθιερώνονται άλλες δύο
περίοδοι, µία το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου και µία το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου.
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