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Χωρίς αφορολόγητο όριο και µε δύο κλίµακες η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελµατιών
Συντελεστές 26% για εισοδήµατα έως 50.000 ευρώ και 33% για εισοδήµατα πάνω από 50.000 ευρώ,
χωρίς αφορολόγητο όριο, καθιερώνει η κλίµακα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελµατιών, σύµφωνα
µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. Για τις νέες ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις
επιχειρήσεις ή τους νέους ελεύθερους
επαγγελµατίες µε πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά και για τα
τρία πρώτα χρόνια, ο συντελεστής φόρου µειώνεται σε 13% για εισόδηµα έως 10.000 ευρώ. Από το 2013
αυξάνεται το τέλος επιτηδεύµατος
µατος από 500 ευρώ σε 1.000 ευρώ για εµπορικές επιχειρήσεις µε έδρα σε
πόλεις µε περισσότερους από 20.000 κατοίκους (800 ευρώ για περιοχές µε λιγότερο πληθυσµό), σε 600
ευρώ (από 300 ευρώ) για κάθε υποκατάστηµα και σε 650 ευρώ για ελεύθερους επαγγελµατίες και
ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις.
Υπό αυστηρό έλεγχο η εκταµίευση των δόσεων έως το τέλος Μαρτίου
∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε όλες τις
τροποποιήσεις που έγιναν στις δανειακές συµβάσεις του ελληνικού κράτους,
κράτους, προκειµένου να ακολουθήσει
η αποδέσµευση των δόσεων για τις οποίες δόθηκε το πράσινο φως από το Eurogroup. Εντός της επόµενης
εβδοµάδας αναµένεται να εκταµιευθούν τα 34,3 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 16 δισ. ευρώ θα διατεθούν για
την ανακεφαλαιοποίηση
η των τραπεζών, τα 11,3 δισ. ευρώ για να καλυφθεί η επαναγορά των οµολόγων και
τα 7 δισ. ευρώ για τις ανάγκες του προϋπολογισµού και την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του
∆ηµοσίου. Εντός του Ιανουαρίου προβλέπεται η εκταµίευση 7,2 δισ. ευρώ για την ανακεφ
ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών και 2 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισµό, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες δύο δόσεις, από 2,8
δισ. ευρώ η κάθε µια, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Τα συνολικά 18,2 δισ. ευρώ που θα ακολουθήσουν,
έως το τέλος Μαρτίου, τη δόση των 34,3 δισ. ευρώ
ευρώ της επόµενης εβδοµάδας, θα δοθούν υπό τον αυστηρό
έλεγχο των πιστωτών.
AlphaBank: Κάτω του 120% το χρέος το 2020
Την εκτίµηση ότι το δηµόσιο χρέος της χώρας µπορεί να µειωθεί σε επίπεδα πολύ κατώτερα του 120% του
ΑΕΠ το 2020,σηµειώνει η AlphaBank στο εβδοµαδιαίο Οικονοµικό της ∆ελτίο. Την εκτίµηση αυτή
στηρίζει στην ολοκλήρωση της επαναγοράς χρέους αλλά σε ελαφρώς καλύτερες προβλέψε
προβλέψεις για την
ελληνική οικονοµία. Αναλυτικότερα, στο Οικονοµικό δελτίο σηµειώνεται ότι η εκταµίευση των
χρηµατοδοτικών πόρων προς την Ελλάδα σηµατοδοτεί την αφετηρία ενός δυνητικά ενάρετου
κύκλου,όπου
όπου η µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία θα προκαλέσει
προκαλέσει εισροές κεφαλαίων και
θα αµβλύνει την στενότητα ρευστότητας µε αποτέλεσµα την σταδιακή επανεκκίνηση της ανάπτυξης, που
µε την σειρά της θα τονώσει ακόµη περισσότερο την εµπιστοσύνη έως ότου η οικονοµία αρχίσει να
οµαλοποιείται και η χώρα να βγαίνει από
απ τα αδιέξοδα της κρίσης.
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