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Νέα πρόταση στην τρόικα για τις επαγγελματικές μισθώσεις
Νέα πρόταση για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επαγγελματικές
μισθώσεις κατέθεσε στην τρόικα το υπουργείο Ανάπτυξης σε μια προσπάθεια να
ισορροπήσει ανάμεσα στα αιτήματα των ιδιοκτητών ακινήτων και των εμπόρων.
Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο πρότεινε τη διαμόρφωση πλαισίου δύο
ταχυτήτων. Η πρώτη ταχύτητα θα αφορά στα υψηλά μισθώματα, για τα οποία οι
συμβάσεις θα είναι ελεύθερες, δηλαδή θα ισχύει ό,τι συμφωνούν ιδιοκτήτες και
ενοικιαστές καταστημάτων και γραφείων. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο πρότεινε να
καθοριστεί και σχετικό όριο 50.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή από το ύψος αυτό και πάνω
να μην υπάρχει ελάχιστη χρονική διάρκεια.
Η δεύτερη ταχύτητα θα αφορά τα μισθώματα από το προαναφερόμενο όριο και κάτω. Οι
συμβάσεις για αυτά τα ενοίκια θα έχουν υποχρεωτική ισχύ. Για αυτές θα μπορεί να είναι
τα έξι χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλα έξι χρόνια.
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Σε νέα παράταση για το Ε9 προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών
Νέα παράταση στην υποβολή του Ε9 σχεδιάζει να δώσει το υπουργείο Οικονομικών.
Παρά τα τεχνικά προβλήματα οι υποβολές Ε9 ξεπέρασαν τις αρχικά υπολογιζόμενες.
Όπως σχετικά ανάρτησε ο Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Χάρης Θεοχάρης στο Twitter, γίνεται προσπάθεια για να συμφωνηθεί παράταση.
Σύμφωνα με Τα Νέα, από τα μέσα Ιουλίου, οπότε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε9 τέθηκε
σε παραγωγική λειτουργία μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης είχαν συνολικά υποβληθεί
περίπου 800.000 δηλώσεις Ε9, όταν η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εκτιμούσε
ότι οι συνολικές υποβολές θα ανέρχονταν εφέτος σε 500.000.
Μάλιστα, το Τaxisnet «δοκιμάσθηκε» χθες και προχθές καθώς οι ημερήσιες υποβολές
ξεπέρασαν τις 100.000 (200.000 στο διήμερο), όταν κατά μέσο όρο τις τελευταίες ημέρες
δεν ξεπερνούσαν τις 40.000.
Τον Οκτώβριο στη Βουλή το ν/σ για την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξαγωγών
Στις αρχές του 2014 θα ολοκληρωθεί η συνένωση του Invest in Greece με τον ΟΠΕ, από
την οποία θα προκύψει ο νέος φορέας για τις εξαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το
σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα
στον Οκτώβριο. Ο νέος φορέας, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξαγωγών», θα στελεχωθεί από τους ανθρώπους του Invest in Greece και του ΟΠΕ καθώς
και με 80 ακόμη εργαζόμενους.
Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε υπολογιστεί η μεταφορά από το υπουργείο Εξωτερικών,
στο υπουργείο Ανάπτυξης, των Οικονομικών Εμπορικών Ακολούθων (ΟΕΥ) αλλά αυτό το
σενάριο δεν θα υλοποιηθεί. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο έχει εγκριθεί από
το κυβερνητικό συμβούλιο μεταρρύθμισης, ενώ στόχος είναι να υπάρχει ανοικτή
συνεννόηση με το υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να καθοριστούν οι τρόποι συνεργασίας
και με τους υπαλλήλους Οικονομικών και Εμπορικών Υπηρεσιών.
Η Ελλάδα δεύτερη στην Ευρώπη σε απώλειες εσόδων από ΦΠΑ
Τα 193 δισ. ευρώ έφτασαν το 2011 οι απώλειες των εσόδων από το ΦΠΑ στην ΕΕ, που
αντιστοιχεί στο 1,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την
Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει μελέτης σε 26 κράτη - μέλη. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η
Ελλάδα κατέγραψε τις δεύτερες υψηλότερες απώλειες στην ΕΕ από τα έσοδα του ΦΠΑ.
Σημειώνεται, επίσης, ότι μεταξύ 2000 - 2011, οι απώλειες από τα έσοδα ΦΠΑ στην
Ελλάδα αντιστοιχούσαν, κατά μέσο όρο, στο 3% του ΑΕΠ, ενώ το 2011 στο 4,7% του
ΑΕΠ.
Εκτιμάται ότι από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και μετά, οι απώλειες εσόδων
από τον ΦΠΑ στην ΕΕ, αυξήθηκαν κατά μέσο όρο στην ΕΕ κατά 5%. Σύμφωνα με τη
μελέτη, σε απόλυτους αριθμούς, τις υψηλότερες απώλειες από τα έσοδα του ΦΠΑ το
2

2011, κατέγραψαν η Ιταλία (36 δισ. ευρώ), η Γαλλία (32 δισ. ευρώ), η Γερμανία (26,9 δισ.
ευρώ) και η Μ. Βρετανία (19 δισ. ευρώ).
Ωστόσο, σε ποσοστό του ΑΕΠ, τις μεγαλύτερες απώλειες ΦΠΑ το 2011 κατέγραψαν η
Ρουμανία, (10 δισ. ευρώ), η Ελλάδα (9,7 δισ. ευρώ ή 4,7% του ΑΕΠ), η Λιθουανία (4,4 δισ.
ευρώ) και η Λετονία (0,9 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, από το 2008 και μετά,
παρατηρείται ανοδική τάση στις απώλειες εσόδων από τον ΦΠΑ σε πολλά κράτη - μέλη
και κυρίως στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Λετονία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη
Σλοβακία.
Ενδιαφέρον Ρωσικών Σιδηροδρόμων για ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Rosco και ΟΛΘ
Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την
επισκευαστική εταιρεία Rosco και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και κατέθεσαν
την αρχική αίτηση ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, δήλωσε
ο πρόεδρός τους Βλαντίμιρ Γιακούνιν.
«Και τώρα θα δούμε υπό ποιους όρους και τι εξελίσσεται εκεί. Στον βαθμό που
καταλαβαίνω, η Ελλάδα ετοιμαζόταν να λήξει αυτό το ζήτημα έως το τέλος του έτους»,
είπε
ο
κ.
Γιακούνιν
στο
ρωσικό
πρακτορείο
Ιντερφάξ.
Σύμφωνα με τους όρους της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, που αναφέρει το πρακτορείο,
οι αιτήσεις έπρεπε να κατατεθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ «το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα δύο βασικά λιμάνια της χώρας, το 2012 είχε διακινήσει
4,4 εκατ. τόνους εμπορευμάτων και 317.000 TEU (εμπορευματοκιβώτια) με καθαρά
κέρδη 5,13 εκατ. ευρώ. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταφέρει ετησίως περίπου 4,5 εκατ. τόνους
φορτίων και 15 εκατ. επιβάτες και είχε το 2012 έσοδα 140,7 εκατ. ευρώ και κέρδη 1,3
εκατ. ευρώ».
Θα μηνύσει τον Δένδια ο Μιχαλολιάκος
«Η Χρυσή Αυγή δε σκότωσε τον 34χρονο Παύλο Φύσσα. Δεν έχουμε καμία ευθύνη»,
δήλωσε κατηγορηματικά ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Νίκος Μιχαλολιάκος.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel, ο κ. Μιχαλολιάκος απείλησε ότι θα
προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του υπουργού Δημόσιας Τάξης, Νίκου Δένδια, με
αφορμή την έκθεση με τα στοιχεία των 32 αξιόποινων πράξεων, μελών ή οπαδών του
κόμματος, που έστειλε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη ο
υπουργός.
«Διαψεύδω δημόσια τον ψεύτη Δένδια. Προσπαθεί να παραπλανήσει τη δικαιοσύνη, δε
σέβεται τον όρκο του ως υπουργός και ως βουλευτής. Θα τον μηνύσω», είπε ο
Μιχαλολιάκος.
Στο μεταξύ, αναστάτωση έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της ΝΔ η θεωρία των δύο
άκρων. Τη διαφωνία του για τις δηλώσεις του Χρύσανθου Λαζαρίδη εκφράζει ο υπουργός
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Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τονίζει ότι δεν συμφωνεί με
την προσέγγιση των δύο άκρων. «Δεν εξισώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή» είπε στον
Βήμα 99,5. Σε άλλη γραμμή ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τις εντυπώσεις επιχειρεί να
διασκεδάσει ο Σίμος Κεδίκογλου.
Η μείωση της γραφειοκρατίας στην ΕΕ εξοικονομά πόρους για τις επιχειρήσεις
Τα μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας την τελευταία πενταετία στην ΕΕ έφεραν ετήσια
εξοικονόμηση πόρων για τις επιχειρήσεις της τάξης των 32,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο στόχος του προγράμματος
δράσης για μείωση κατά 25% επιτεύχθηκε και ξεπεράστηκε χάρη στα μέτρα που
εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη στροφή προς ένα πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα
τιμολόγησης ΦΠΑ και τη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων που οφείλουν να
παρέχουν στοιχεία για τις στατιστικές των ενδοενωσιακών συναλλαγών. Η τελευταία
πρωτοβουλία, η οποία εγκρίθηκε φέτος τον Ιούνιο, απλουστεύει ακόμη περισσότερο τους
λογιστικούς κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις (με 50 απασχολουμένους κατ’ ανώτατο
όριο), αφού αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ετήσια εξοικονόμηση της τάξης
του 1,5 δισ. ευρώ.
Πυροβολισμοί σε πάρκο στο Σικάγο με 13 τραυματίες
Tουλάχιστον 13 άτομα, ανάμεσά τους και ένα τρίχρονο παιδί, έχουν τραυματιστεί από
πυροβολισμούς σε πάρκο στο Σικάγο. Τρεις από τους τραυματίες, και το παιδί,
βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων που
επικαλείται το Associated Press. Δεν έχει συλληφθεί ακόμη κανένας ως ύποπτος, και
θεωρείται πως οι δράστες κυκλοφορούν.
Σύμφωνα με την αστυνομικό Αμίνα Γκριρ, οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στις 10 το βράδυ
τοπική ώρα (ξημερώματα ώρα Ελλάδας) στο Κόρνελ Σκουεάρ Παρκ. Μαρτυρίες θέλουν
αγνώστους να ανοίγουν πυρ από αυτοκίνητο, με το οποίο φαίνεται ότι έπειτα
εξαφανίστηκαν.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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