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Ευρωπαίο «πολιτικό της χρονιάς» για το 2012 ανακηρύσσει η Handelsblatt τον
Αντ.Σαµαρά
Ευρωπαίο «πολιτικό της χρονιάς» για το 2012 ανακηρύσσει η Handelsblatt τον Αντώνη Σαµαρά.
Η γερµανική οικονοµική εφηµερίδα επέλεξε τον Έλληνα πρωθυπουργό, επειδή, όπως αναφέρει,
στις δύσκολες στιγµές «αντελήφθη τι απαιτούσε το συµφέρον της χώρας του και ανταποκρίθηκε
στην πρόκληση».
Ενηµέρωση για οφειλές και προθεσµίες µε νέες λειτουργίες
λειτουργί στο TAXISnet
Με νέες, «προσωποποιηµένες» λειτουργίες εµπλουτίζει τη διαδικτυακή υπηρεσία TAXISnet η
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών. Οι νέες
λειτουργίες, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν τη ∆ευτέρα µε τον τίτλο «Προσωποποιηµένη
«Προσωποπ
Πληροφόρηση», θα προβάλλουν µεταξύ άλλων τις ατοµικές οφειλές που δεν έχει ρυθµίσει ο
φορολογούµενος και τις λήξεις προθεσµιών. Αναλυτικά, οι χρήστες του TAXISnet µπορούν να
εµφανίσουν στην οθόνη του υπολογιστή τους:
•
•

•

Τις βεβαιωµένες στις ∆ΟΥ ατοµικές
ατοµικές οφειλές που βρίσκονται εκτός ρύθµισης.
Το Προσωπικό Φορολογικό Ηµερολόγιο µε τη λήξη των προθεσµιών για το εισόδηµα, το
ΦΠΑ, τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τους παρακρατούµενους φόρους, τα τέλη και
τους ειδικούς φόρους.
Τα στοιχεία µητρώου Φυσικών και
και Νοµικών Προσώπων καθώς και τα στοιχεία του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων
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Το 99% των Ελλήνων και των Ισπανών θεωρούν «κακή» την οικονοµική κατάσταση
της χώρας τους
Το 99% των Ελλήνων και των Ισπανών πιστεύουν ότι η οικονοµική κατάσταση της χώρας τους
είναι «κακή», σύµφωνα µε σηµερινά αποτελέσµατα της εξαµηνιαίας δηµοσκόπησης,
«Ευρωβαρόµετρο»,
για
το
φθινόπωρο
του
2012.
Τα αποτελέσµατα του «Ευρωβαρόµετρου» δείχνουν ότι οι απαντήσεις των Ευρωπαίων σχετικά
µε την κατάσταση της εθνικής οικονοµίας τους διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών. Ενώ το 75% του πληθυσµού στη Σουηδία και τη Γερµανία πιστεύουν ότι η εθνική
οικονοµική κατάσταση είναι «καλή», ποσοστό µόλις 1% Ελλήνων και Ισπανών πιστεύουν το ίδιο
για τη χώρα τους. Το 77% των Ελλήνων δηλώνει ότι η οικονοµική
οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού του
είναι «κακή» (35% στην ΕΕ), έναντι 22% που δηλώνει ότι είναι «καλή» (63% στην ΕΕ). Το 100%
των Ελλήνων δηλώνουν ότι η κατάσταση της απασχόλησης στη χώρα είναι «κακή», έναντι 98%
των Ισπανών και 79% των Ευρωπαίων.
Στο ΙΚΑ όλα τα ασφαλιστικά ταµεία έως το 2017, λέει ο Γ. Βρούτσης
Η µεγάλη αλλαγή της δοµής του ασφαλιστικού συστήµατος θα
θα ξεκινήσει µέσα στο 2013, δηλώνει
σε συνέντευξή του ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, ενώ µέχρι το 2017 το ΙΚΑ θα πρέπει να
αποτελεί τον κεντρικό φορέα του συνταξιοδοτικού συστήµατος, προτεραιότητα που έχει να κάνει
και µε την συµφωνία της χώρας µε την τρόικα.
τρόικα. Εντός του 2013 θα τεθούν οι βάσεις ώστε να
ενσωµατωθούν στο ΙΚΑ, τα τρία µεγάλα Ταµεία, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.
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