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Επέκταση του ευνοϊκού καθεστώτος τακτοποίησης οφειλών προς τον ΟΑΕΕ
Για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας να επεκτείνει και σε οφειλές
έως 10.000 ευρώ το ευνοϊκό καθεστώς ρυθµίσεων που ισχύει στον Οργανισµό Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) για οφειλές έως 5.000 ευρώ ενηµέρωσε τη Βουλή ο
υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου. Στην απόφαση οδηγείται το υπουργείο µε
δεδοµένο το γεγονός ότι είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός εκείνων µε οφειλές έως 10.000 ευρώ,
µικρών κυρίως επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα.
∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι υπήρξε πολύ µεγάλο γραφειοκρατικό πρόβληµα, το οποίο εµποδίζει
πολλές µικρές επιχειρήσεις µε οφειλές από 5.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ να µπουν στη ρύθµιση
(τούς ζητείται πλήθος εγγράφων, µεταξύ των οποίων και φορολογική ενηµερότητα). Όπως,
λοιπόν, έκανε γνωστό ο κ. Κεγκέρογλου, αποτελεί πολιτική απόφαση να παύσει η υποχρέωση
προσκόµισης φορολογικής ενηµερότητας για οφειλές έως 10.000 ευρώ και οι ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τις οφειλές έως 5.000 ευρώ να επεκταθούν και στις οφειλές έως
10.000 ευρώ.
Ως προς την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των επαγγελµατιών, ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι
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υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, διότι δεν υπάρχει πρόνοια για τους ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ
στην περίπτωση που δεν έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους. Όπως είπε, εξετάζεται λύση που
δεν θα δηµιουργεί όµως αντικίνητρο για µη καταβολή εισφορών. Ειδικότερα, εξετάζεται η
αντιµετώπιση, µε προτεραιότητα για ανθρώπους που βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή τους, για
ανίατες ασθένειες ή ακόµη και η εγκυµοσύνη.
Οι εφορίες θα θεωρούν στοιχεία επιχειρήσεων με ρυθμισμένες οφειλές
Στην θεώρηση βιβλίων, αλλά και περιορισμένου αριθμού στοιχείων, επιχειρήσεων που
έχουν «ρυθμισμένες» οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα προχωρούν οι Εφορίες.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης παρέχοντας οδηγίες για το θέμα
ξεκαθάρισε αφενός πως προκειμένου να θεωρούν βιβλία ή στοιχεία οι επιχειρήσεις
πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί
καταβολής ή διακανονισμού των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, αφετέρου
αναφέρθηκε ειδικά και στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση έχει υπαχθεί στη
ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή», καθώς σε αυτή την
περίπτωση τα Ταμεία χορηγούν πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός μήνα, στο οποίο
πιστοποιείται η υπαγωγή στη ρύθμιση και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής.
Σημαντική απόσταση χωρίζει την κυβέρνηση και την τρόικα καθώς δεν μπορεί να βρεθεί
κοινό έδαφος στο θέμα των δημοσιονομικών μέτρων, των πλειστηριασμών ακινήτων και
των ομαδικών απολύσεων.
Σε ερώτηση του in.gr για το εάν θα αναβληθεί η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα άφιξη
των επικεφαλής της τρόικας στην Αθήνα ανώτατο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου
απάντησε πως αυτό είναι «άγνωστο ακόμα».
Πτώση 1,4% για τον δείκτη προσφοράς χρήματος στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο
Πτώση 1,4% κατέγραψε τον Οκτώβριο ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του δείκτη
κυκλοφορίας χρήματος (M3) στη ζώνη του ευρώ, έναντι υποχώρησης 2,1% τον
Σεπτέμβριο και 2,3% τον Αύγουστο. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη
δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ο κινητός μέσος όρος τριών μηνών
για την ετήσια μεταβολή του M3 την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου υποχώρησε στο
1,9% από 2,2% την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.
Τα στοιχεία της ΕΚΤ καταδεικνύουν ότι ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις της
Ευρωζώνης εξακολουθεί να μειώνεται, καθώς ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των δανείων
διαμορφώθηκε στο -2,1% τον Οκτώβριο από -2,0% τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης των δανείων προς τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,1% το
Σεπτέμβριο, αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα.
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Δεν συμψηφίζεται το επίδομα τέκνων με τις φορολογικές οφειλές
Στη διαβεβαίωση ότι το επίδομα τέκνων δεν συμψηφίζεται αυτόματα με πιθανές
φορολογικές οφειλές των δικαιούχων και ως εκ τούτου καταβάλλεται κανονικά
προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης.
Απαντώντας μέσω twitter σε πολίτη που είχε οφειλές προς την εφορία ύψους 500 ευρώ
και ο οποίος έλαβε στον τραπεζικό του λογαριασμό επίδομα τέκνων 240 ευρώ ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ξεκαθάρισε πως δεν γίνεται συμψηφισμός φορολογικών
υποχρεώσεων με επιδόματα. «Τα επιδόματα δεν συμψηφίζονται», ξεκαθάρισε ο κ.
Θεοχάρης.
Σημειώνεται πως προ ημερών ο ΟΓΑ προχώρησε στην καταβολή των νέων οικογενειακών
επιδομάτων, του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (Ν. 4093/2012) και του ειδικού
επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (Ν. 4141/2013) σε 104.431
δικαιούχους, καταβάλλοντας 48,41 εκατ. ευρώ.
Κούρεμα του χρέους προτείνει ο Ανχελ Γκουρία
Κούρεμα του ελληνικού χρέους που έχουν στα χέρια τους ευρωπαϊκοί θεσμοί και κράτη
προτείνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ. Επισημαίνει, δε, την ανάγκη οι αποφάσεις να ληφθούν
το συντομότερο δυνατό ώστε να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα.
Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο Ανχελ Γκουρία τόνισε: «Έχετε ήδη κάνει πολλά για το χρέος σας.
Το μειώσατε σημαντικά. Έχει μείνει ένα πολύ μικρό κομμάτι ιδιωτικού χρέους. Ένα
ποσοστό το αντικαταστήσατε με επίσημο χρέος. Αυτό το επίσημο χρέος έχει ένα μέσο όρο
ωρίμανσης τα 17 έτη, που είναι ο μεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο χρέος χώρας του
ΟΟΣΑ. Αυτή η μέση διάρκεια ζωής είναι κοντά στα 17 χρόνια που είναι μια πολύ μεγάλη
περίοδος. Το μέσο κόστος του χρέους της χώρας σας είναι από τα χαμηλότερα. Δεν έχει να
κάνει λοιπόν με τις αγορές και αυτά τα πολύ μεγάλα κόστη κυρίως επειδή είναι επίσημο
χρέος – ανήκει δηλαδή στην ΕΕ, την ΕΚΤ, το ΔΝΤ.
Την επόµενη εβδοµάδα τα «αποκαλυπτήρια» του νέου φόρου ακινήτων
Σε θρίλερ εξελίσσεται η κατάθεση του νομοσχεδίου για το φόρο ακινήτων στη Βουλή. Τα
«αποκαλυπτήρια» του νέου φόρου αναβάλλονται για την ερχόμενη εβδομάδα
(πιθανότατα την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου) αφού το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να
παρουσιάσει τελικά ένα νομοσχέδιο «3 σε 1» για να προλάβει και τις ημερομηνίες
ψήφισης πριν διακόψει τις εργασίες της η Βουλή στις 21-22 Δεκεμβρίου.
Το σχέδιο του νέου φόρου γράφεται και ξαναγράφεται σε συνεννόηση με την Τρόικα,
αλλά πρέπει να είναι και «στα μέτρα» των βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Θα
ενσωματώνει όμως πιθανότατα και άλλα δύο φορολογικά νομοσχέδια, που αφορούν
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αλλαγές στον φόρο εισοδήματος αλλά και στα πρόστιμα που προβλέπει ο Κώδικας
Φορολογικών Διαδικασιών.
Νέες 24ωρες απεργίες από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
Νέες 24ωρες απεργίες για τις 4, 5, 6 και 9 Δεκεμβρίου προκήρυξαν οι ιατροί ΕΟΠΥΥ, μετά
την αδιάλλακτη, όπως τονίζουν, στάση του υπουργού Υγείας ως προς τις απολύσεις και
τη
διάλυση
της
δημόσιας
πρωτοβάθμιας
φροντίδας
υγείας.
Σε σχετική ανακοίνωση, τονίζεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ, ο αγώνας των ιατρών – οδοντιάτρων
του ΕΟΠΥΥ, είναι αγώνας με κοινωνική αναφορά που έχει στόχο την αξιοπρεπή
πρωτοβάθμια περίθαλψη για όλους τους πολίτες.
Αύξηση κατά 40% στις αιτήσεις για διανοµή τροφίµων στη Θεσσαλονίκη
Κατά 40% αυξήθηκε την τελευταία χρονιά ο αριθμός των αιτήσεων στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διανομή τροφίμων την τελευταία χρονιά, στο
πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος που υλοποιείται κάθε χρόνο σε συνεργασία με το
υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων
Το ποσοστό είναι εντυπωσιακά μεγάλο δεδομένου ότι πέρσι είχε σημειωθεί αύξηση του
αριθμού των αιτήσεων της τάξης του 35% σε σχέση με πρόπερσι. Το κριτήριο για τη
δωρεάν διανομή τροφίμων ήταν για φέτος ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.200 ευρώ, ενώ είναι
χαρακτηριστικό ότι απορρίφθηκαν 15.000 αιτήσεις μέσω του ελέγχου από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Δεκτές έγιναν 38.500 αιτήσεις. Αντίστοιχα,
πέρσι το κριτήριο ήταν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, ενώ είχαν εξυπηρετηθεί
30.000 δικαιούχοι.

Oι 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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