31∆εκεµβρίου
∆εκεµβρίου 201
20122
31
Εξάµηνη παράταση σε πέντε έργα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ
Εξάµηνη παράταση δόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων, στην προθεσµία ολοκλήρωσης ορισµένων έργων που εντάχθηκαν στα
προγράµµατα του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007
2007-2013.
2013. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τα παρακάτω
έργα:
- «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».
- «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».
- «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων».
- «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών».
- «Πράσινη Επιχείρηση 2010».
Παράλληλα µε τις ίδιες αποφάσεις εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο περιεχόµενο των Οδηγών των
προγραµµάτων:
- «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».
- «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».
- «Πράσινη Επιχείρηση 2010», οι οποίες βελτιώνουν σηµαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των
έργων των επιχειρήσεων, καθώς και την
την εκταµίευση της αναλογούσας δηµόσιας χρηµατοδότησης
(επιχορήγησης) προς αυτές. Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται η δηµοσίευση
των παραπάνω αποφάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (έκδοση ΦΕΚ
ΦΕΚ- εκτός από το
πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» που δεν απαιτείται) και η ανάρτησή τους στο
διαδικτυακό τόπο «∆ιαύγεια» προκειµένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προχωρήσει στην αναλυτική
ενηµέρωση των δικαιούχων και στην άµεση υλοποίηση των αποφάσεων.
Παράταση έως τις 8 Ιανουαρίου για τέλη κυκλοφορίας και κατάθεση πινακίδων
πινα
Παράταση µέχρι τις 8 Ιανουαρίου στην προθεσµία για την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας και
για την κατάθεση των πινακίδων, αποφάσισε το Υπουργείο Οικονοµικών. Περίπου ένα
εκατοµµύριο πολίτες είχαν προσέλθει µέχρι την προηγούµενη Παρασκευή για να πληρώσ
πληρώσουν τα
τέλη, ενώ σε περίπου 80.000 υπολογίζονται οι φορολογούµενοι που κατέθεσαν τις πινακίδες
κυκλοφορίας στην εφορία.
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Εξόφληση ληξιπρόθεσµων µε πολλές δόσεις σχεδιάζει το υπουργείο Οικονοµικών
Στα 12,07 δισ. ευρώ ανήλθαν οι νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο το ενδεκάµηνο
Ιανουαρίου- Νοεµβρίου 2012 έναντι 11,025 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου, όπως προκύπτει από
τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Από την πλευρά του το
υπουργείο Οικονοµικών επεξεργάζεται τη νέα ρύθµιση για την εξόφληση των οφελών αυτών σε
µεγάλο αριθµό δόσεων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η εξόφλησή τους από τους οφειλέτες,
µεταξύ των οποίων είναι και φορολογούµενοι που αδυνατούν να καταβάλουν τις υποχρεώσεις
τους προς την εφορία. Η ρύθµιση θα αφορά το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το
∆ηµόσιο που αυτήν τη στιγµή ξεπερνούν τα 55 δισ. ευρώ.
«∆εν πληρώνω αν δεν πάρω απόδειξη» από τις 12 Ιανουαρίου
Από τις 12 Ιανουαρίου θα τεθεί σε ισχύ η αγορανοµική διάταξη, 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 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. Στην περίπτωση µη ενηµέρωσης ττων
καταναλωτών µε τον παραπάνω τρόπο, οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε διοικητικό πρόστιµο
1.000 ευρώ, εκτός των άλλων κυρώσεων.
Στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής οι πιστωτικές κάρτες
Σχέδιογια την υποχρεωτική χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών στις συναλλαγ
συναλλαγές των
πολιτών φέρεται να έχει έτοιµο το υπουργείο Οικονοµικών, σε µια προσπάθεια να
καταπολεµηθεί η φοροδιαφυγή. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Καθηµερινής, σε πρώτη φάση, το
όριο των συναλλαγών για το οποίο θα απαιτείται χρεωστική ή πιστωτική κάρτα θα είναι ττα 500
ευρώ (από 1.500 ευρώ σήµερα) και πιθανόν µέσα στο 2013 να µειωθεί περαιτέρω. Στελέχη του
υπουργείου σηµειώνουν πως το πρώτο τρίµηνο του έτους όλες οι επιχειρήσεις και κάποιοι
ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πρέπει να προµηθευτούν το σχετικό µηχάνηµα (POS
(POS) µε το οποίο
γίνονται οι συναλλαγές µέσω καρτών.
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