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Αποδείξεις για έκπτωση φόρου ή ποινή φορολόγησης µε συντελεστή 22%
Την ώρα που η συζήτηση του φορολογικού νοµοσχεδίου στη Βουλή έχει ξεκινήσει, το οικονοµικό
επιτελείο µελετά την κατάθεση διάταξης για τη συλλογή αποδείξεων. Mελετάται,
ελετάται, να επανέλθει η
υποχρέωση συλλογής αποδείξεων για το 25% του δηλωθέντος εισοδήµατος, προκειµένου οι
φορολογούµενοι
ολογούµενοι να δικαιούνται επιστροφή φόρου έως 2.100 ευρώ. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες,
σε περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν έχει συλλέξει αρκετές αποδείξεις, θα φορολογείται για
το υπόλοιπο του ποσού µε 22%.
Στα 684 εκατ. ευρώ το έλλειµµα του ισοζυγίου ττρεχουσών
ρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο
Στα 684 εκατ. ευρώ το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο, ποσό το
οποίο είναι χαµηλότερο από το ήµισυ του αντιστοίχου ελλείµµατος του Οκτωβρίου 2011, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήµερα
σήµερα η Τράπεζα της Ελλάδος. Το έλλειµµα του
εµπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 496 εκατ. ευρώ λόγω της µείωσης του ελλείµµατος του
ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίµων και πλοίων κατά 324 εκατ. ευρώ και των καθαρών
πληρωµών για αγορές καυσίµων και πλοίων κατά
κατά 63 και 109 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το εµπορικό
έλλειµµα εκτός καυσίµων και πλοίων περιορίστηκε λόγω της µείωσης της δαπάνης για εισαγωγές
κατά 204 εκατ. ευρώ ή 9,6%, αλλά και της ανόδου των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 120 εκατ.
ευρώ ή 10,2%.
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Ίδρυση φορολογικών
λογικών δικαστηρίων προανήγγειλε ο Γ.Στουρνάρας
Την ίδρυση ειδικών φορολογικών δικαστηρίων προκειµένου να επιταχυνθεί η επίλυση των
φορολογικών υποθέσεων που εκκρεµούν χρόνια στα δικαστήρια προανήγγειλε ο υπουργός
Οικονοµικών Γ. Στουρνάρας. Στη συνέντευξή του στους Financial Times,, τόνισε, πως πλέον όσοι
συλλαµβάνονται να φοροδιαφεύγουν θα οδηγούνται στη φυλακή. Σύµφωνα µε όλες τις
τελευταίες εκθέσεις της τρόικα, που επιβεβαιώθηκαν και στην πρόσφατη αξιολόγηση, το
πρόβληµα των λειψών φορολογικών εσόδων αποδίδεται
αποδίδεται στην αλυσίδα της αναποτελεσµατικής
διοίκησης αλλά και στους αργούς ρυθµούς διεκπεραίωσης των υποθέσεων στα φορολογικά
δικαστήρια.
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