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Έως το πρωί της Τρίτης η εκταµίευση της δόσης των 34,3 δισ. ευρώ
Το αργότερο το πρωί της Τρίτης θα λάβει η Ελλάδα την πρώτη δόση των 34,3 δισ. ευρώ, στο
πλαίσιο του µηχανισµού στήριξης. «Αναµένουµε από τον EFSF να προχωρήσει στην εκταµίευση.
Σήµερα ή το αργότερο αύριο το πρωί θα έχουµε τη δόση», δήλωσε για το θέµα κυβερνητικό
κυβερνητ
στέλεχος. Σηµειώνεται πως τα 27,3 δισ. ευρώ, από τα 34,3 δισ. ευρώ της πρώτης δόσης θα
χρησιµοποιηθούν για τον διακανονισµό της επαναγοράς οµολόγων και την κεφαλαιακή στήριξη
των τραπεζών.
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου θα πληρωθούν και ληξιπρόθεσµες οφειλές της γενικής κυβέρνησης προς
ιδιώτες. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ηµοσίου ξεπερνούν σήµερα τα 10 δισ. ευρώ
συµπεριλαµβανοµένων των επιστροφών φόρων. Προτεραιότητα θα δοθεί στην καταβολή των
εφάπαξ του Ταµείου Πρόνοιας των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, στην αποπληρωµή
αποπληρωµή οφειλών προς
εξαγωγικές επιχειρήσεις αλλά και στην εξόφληση ξένων και εγχώριων εταιρειών.
Στα 54 δισ.ευρώ εκτινάχθηκαν τα χρέη προς το δηµόσιο το 2012
Μεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσµων και ανείσπρακτων οφειλών προς το δηµόσιο
σηµειώθηκε το 2011, όπως αποκαλύπτει
ποκαλύπτει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που κατατέθηκε στη
Βουλή, ενώ η αυξητική τάση συνεχίστηκε και εφέτος λόγω της συρρίκνωσης των εισοδηµάτων.
Το ύψος των ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο το 2011 έφτασε στο ποσό των 44 δισ. ευρώ
ή στο 21,1% του
υ ΑΕΠ, από 38,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2010. Σηµειώνεται πως εντός του 2012 τα
ληξιπρόθεσµα χρέη παρουσιάζουν νέα αύξηση και έχουν διαµορφωθεί µέχρι τον Οκτώβριο στο
ποσό των 54 δισ. ευρώ ή στο 27,7% του ΑΕΠ.
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Οι Ευρωπαίοι πρέπει να εργασθούν σκληρότερα για
για τα κοινωνικά τους κεκτηµένα,
λέει η Μέρκελ
Οι Ευρωπαίοι πρέπει «να εργασθούν σκληρότερα», εάν θέλουν να διαφυλάξουν τα κοινωνικά
τους κεκτηµένα, παραµένοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε η
Γερµανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, σε συνέντευξή της που δηµοσιεύεται σήµερα στους
Financial Times.. «Εάν η Ευρώπη αντιπροσωπεύει σήµερα µόλις λίγο περισσότερο από το 7% του
παγκόσµιου πληθυσµού, περί το 25% του παγκόσµιου ΑΕΠ και πρέπει να χρηµατοδοτήσει το
50% των κοινωνικών δαπανών παγκοσµίω
παγκοσµίως,
ς, τότε είναι προφανές ότι οφείλει να εργασθεί πολύ
σκληρά για να διατηρήσει την ευηµερία και τον τρόπο ζωής της», επισηµαίνει.
Από τις 12 Ιανουαρίου σε ισχύ το «δεν πληρώνω αν δεν πάρω απόδειξη»
Από τις 12 Ιανουαρίου θα τεθεί σε ισχύ η αγορανοµική διατάξη,
διατάξη, σύµφωνα µε την οποία οι
καταναλωτές θα µπορούν να µην πληρώνουν το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών που
αγοράζουν εάν δεν πάρουν απόδειξη λιανικής. Οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωµένες να
αναρτούν σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος πινακίδα στα ελληνικά
ελληνικά και τα αγγλικά που θα
αναγράφει ότι «Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόµιµο
παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιµολόγιο)»,
τιµολόγιο)», ενώ το ίδιο κείµενο θα αναγράφεται και στους
τιµοκαταλόγους καταστηµάτων εστίασης και αναψυχής. Ο υφυπουργός
υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης
Σκορδάς, µιλώντας σε τηλεοπτικό σταθµό είπε ότι το µέτρο θα εφαρµοστεί από τις 12
Ιανουαρίου και ότι θα δοθεί περιθώριο ενός µήνα στις επιχειρήσεις προκειµένου να αναρτήσουν
τις συγκεκριµένες ταµπέλες.
Τι θα πληρώσουν οι φορολογούµενοι
γούµενοι µε τις νέες ρυθµίσεις
Το πρωί της Τετάρτης θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής, το
νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. Η δεύτερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου αναµένεται να
πραγµατοποιηθεί µετά το άνοιγµα της Βουλής, το 2013, οπότε θα ακολουθήσει και η συζήτησή
του στην Ολοµέλεια. Από τη φορολόγηση των εισοδηµάτων του 2013 καθιερώνονται δύο
διαφορετικές κλίµακες φορολογίας εισοδήµατος, µία για µισθωτούς και συνταξιούχους και µία
για ελεύθερους επαγγελµατίες. Στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται
περιλαµβάνονται νέα φορολογική κλίµακα για
µισθωτούς και συνταξιούχους µε ανώτερο φορολογικό συντελεστή 42% για εισοδήµατα άνω των
42.000 ευρώ και σταθερή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήµατα έως 21.000 ευρώ.
Συντελεστές 26% για εισοδήµατα έως 50.000 ευρώ και 33%
33% για εισοδήµατα πάνω από 50.000
ευρώ, χωρίς αφορολόγητο όριο, καθιερώνει η κλίµακα φορολόγησης των ελεύθερων
επαγγελµατιών.
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