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Τέλος στη γραφειοκρατία του ΦΠΑ βάζει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ
Τέλος σε μεγάλο κομμάτι της γραφειοκρατίας του ΦΠΑ θα βάλει το πολυνομοσχέδιο που
θα καταθέσει εντός των ημερών στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Διατάξεις του
νομοσχεδίου προβλέπουν την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εκκαθαριστικής
δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και
εφεξής.
Ακόμη προβλέπεται η άμεση δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ αν ο φόρος προέκυψε ως
πιστωτικό υπόλοιπο στη δήλωση (ανεξαρτήτως αν είναι δυνατή η μεταφορά του σε
επόμενη χρήση). Αναφορικά με το χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ το
νομοσχέδιο προβλέπει πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και
πληρωμής του φόρου είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη
της φορολογικής περιόδου (μήνας - τρίμηνο- εξάμηνο -έτος).
Τέλος το νομοσχέδιο θέτει περιορισμούς στη φορολογική διοίκηση αναφορικά με το
χρόνο επιστροφής του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ελλάδας.
Συγκεκριμένα προβλέπει πως σε περίπτωση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ από
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υποκειμένους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η φορολογική διοίκηση θα
πρέπει να αποφαίνεται εντός τεσσάρων μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος,
εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων οπότε η ως άνω
προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ μήνες.
Ψηφιοποιούνται οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ
Νέα μηχανογραφική εφαρμογή τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή στον ΟΑΕΕ, για την
καταχώρηση και εν συνεχεία ψηφιακή απεικόνιση ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν
καταβληθεί εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του capital.gr , η
συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του κεντρικού στόχου τoυ Ταμείου για την
ψηφιοποίηση, τόσο του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων, όσο και των εκτός
μηχανογραφικού συστήματος ασφαλιστικών εισφορών.
Η ψηφιοποίηση θα αρχίσει από τις ασφαλιστικές εισφορές του πρώην ΤΕΒΕ, που
τηρούνται σε βιβλιοδετημένες καταστάσεις, τις Ονομαστικές Καταστάσεις
Καταβαλλόντων, με έτος εκκίνησης καταχωρήσεων το 2006. Η καταχώρηση γίνεται με
όλες τις δικλείδες ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και ασφάλεια των
καταχωρήσεων. Μετά την πιλοτική εφαρμογή, οπότε και θα αξιολογηθεί η διαδικασία και
θα συλλεχθούν παρατηρήσεις, η εφαρμογή θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Η υλοποίηση
του έργου αυτού θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, στην
ποιότητα και ταχύτητα της εξυπηρέτησης και στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών.
ΔΝΤ: Οι μειώσεις μισθών δεν βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα
Την άποψη ότι η δημοσιονομική ενοποίηση της ζώνης του ευρώ θα διευκόλυνε την
κατανομή των κινδύνων και τις προσαρμογές διατυπώνουν στελέχη του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου σε έκθεση με θέμα «Η προσαρμογή στις ελλειμματικές χώρες της
ευρωζώνης: Πρόοδος, Προκλήσεις και Πολιτικές».
Οι αναλυτές υπογραμμίζουν πως αν και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης
του ευρώ έχει μετατοπιστεί από έλλειμμα σε πλεόνασμα, ωστόσο η εσωτερική
εξισορρόπηση σε ελλειμματικές οικονομίες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και
η Ισπανία συνοδεύεται από υποτονική δραστηριότητα και πολύ υψηλή ανεργία, κάτι που
καθιστά πιο οδυνηρή την προσαρμογή.
Το ΔΝΤ στην έκθεσή του αναφέρει πως οι πραγματικές σταθμισμένες συναλλαγματικές
ισοτιμίες στις ελλειμματικές χώρες της ζώνης του ευρώ έχουν μειωθεί σταδιακά και
πλέον έχουν υποτιμηθεί κατά 10%-25%, κάτι που συνδυάστηκε με πτώση του
μοναδιαίου κόστος εργασίας. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι περικοπές
στους μισθούς δεν βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα, αντίθετα οδήγησαν σε πτώση την
παραγωγικότητα.
ΤΑΙΠΕΔ: Πέντε δεσμευτικές προσφορές για τα ακίνητα της Αφάντου
Στην αποσφράγιση της ανεξάρτητης αποτίμησης και των δεσμευτικών οικονομικών
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προσφορών που υποβλήθηκαν για τα δύο ακίνητα στην περιοχή Αφάντου Ρόδου
προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ. Συνολικά κατατέθηκαν δύο προσφορές για το Golf και τρεις
δεσμευτικές
προσφορές
για
το
ακίνητο
«Φωνή
της
Αμερικής».
Ειδικότερα, για το ακίνητο Golf – Βόρειο Αφάντου υποβλήθηκαν δύο δεσμευτικές
προσφορές, από την εταιρεία M.A.Angeliades Inc. ύψους 26.900.000 ευρώ και την
εταιρεία Dimand AE ύψους 17.500.000 ευρώ. Για το ακίνητο «Φωνή της Αμερικής» Νότιο Αφάντου υποβλήθηκαν τρεις δεσμευτικές προσφορές, από την εταιρεία
M.A.Angeliades Inc. ύψους 13.900.000 ευρώ, την εταιρεία Τ.Ν. Aegean Sun Investment Ltd
ύψους 15.023.000 ευρώ και την εταιρεία Ξενοδοχειακές Τουριστικές Γεωργικές
Οικοδομικές
Επιχειρήσεις
Ι.Χατζηλαζάρου
ύψους
12.350.000
ευρώ.
Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, το ΤΑΙΠΕΔ θα προχωρήσει στον
οικονομικό και νομικό έλεγχο των προσφορών και θα ζητήσει την υποβολή τελικών
βελτιωμένων προσφορών για το ακίνητο Νότιο Αφάντου, από τους δύο επενδυτές που
κατέθεσαν την υψηλότερη προσφορά, ώστε να προχωρήσει σε λήψη απόφαση
κατακύρωσης το αργότερο έως τις 8 Αυγούστου.
Έγκριση από ΕΕ στην επένδυση 230 εκατ. ευρώ της Cosco στον ΟΛΠ
Στην έγκριση του φιλικού διακανονισμού μεταξύ της θυγατρικής της COSCO και της ΟΛΠ
προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη συμφωνία της ΣΕΠ ΑΕ με τον ΟΛΠ, με την οποία
δρομολογείται επένδυση, επιπλέον 230 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο
Ναυτιλίας η επένδυση αυτή διπλασιάζει, το ύψος της επένδυσης, αλλά και τις θέσεις
εργασίας, δημιουργώντας άμεσα 700 νέες και άλλες περίπου 1.500 έμμεσες, ανθρώπων,
δηλαδή, που θα απασχοληθούν γύρω από τη λειτουργία αυτής της επένδυσης.
Όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Ναυτιλίας δρομολογείται η μεγαλύτερη άμεση
ξένη επένδυση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, από την περίοδο της κρίσης, η οποία
είναι καθοριστικής σημασίας για την ελληνοκινεζική συνεργασία, καθώς η αναβάθμιση
της παρουσίας της COSCO στο Λιμάνι, αποτελούσε προϋπόθεση για να υπάρξουν και
άλλες κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα.
Παπαγεωργόπουλος: Κρυστάλλινοι οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί
Για «κρυστάλλινους» τραπεζικούς λογαριασμούς κάνει λόγο ο τέως δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος σε ανακοίνωσή του σχετικά με την πρόταση
του εισαγγελέα Εφετών, Ευάγγελου Μπακέλα να παραπέμψει τον πρώην δήμαρχο
Θεσσαλονίκης σε δίκη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ'
εξακολούθηση. Στην πρόταση του εισαγγελέα γίνεται αναφορά σε λογαριασμούς που
διατηρούσε ο Β.Παπαγεωργόπουλος με τον Μ.Λεμούσια και αναφέρεται ότι τα χρήματα
που διακινήθηκαν από τους λογαριασμούς προέρχονται από την υπεξαίρεση.
Ο κ.Παπαγεωργόπουλος, με ανακοίνωσή του, παραπέμπει στον έλεγχο που
πραγματοποίησαν πριν από 8 μήνες δικαστικοί πραγματογνώμονες στα οικονομικά του
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καθώς και της δημοτικής του παράταξης, χωρίς, όμως, όπως αναφέρει, να διαπιστωθεί
καμία παρανομία. Η αλήθεια ευτυχώς είναι γραπτή και πιστεύω ότι δεν κρύβεται,
καταλήγει στην ανακοίνωσή του, ο κ.Παπαγεωργόπουλος.
Πιθανό ενδιαφέρον της Ryanair για τις Κυπριακές Αερογραμμές
Η Ryanair πιθανόν να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Cyprus Airways, δήλωσε την Τρίτη ο
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικλ Ο' Λίρι. Στα μέσα Ιουλίου, η κυπριακή
κυβέρνηση κάλεσε τους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν μη δεσμευτικές
προσφορές για μετοχές ή περιουσιακά στοιχεία της κυπριακής κρατικής εταιρίας, που
είναι ζημιογόνος εδώ και χρόνια.
Η προθεσμία για την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος λήγει σήμερα.
Πτήση ΜΗ17: «Κατά λάθος» η κατάρριψη του αεροσκάφους από αυτονομιστές;
Νέες εκτιμήσεις σχετικά με την κατάρριψη του Boeing έδωσαν στη δημοσιότητα
αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, λέγοντας ότι το αεροσκάφος
μπορεί να καταρρίφθηκε «κατά λάθος» από τους αυτονομιστές, που το πέρασαν για
άλλου είδους αεροπλάνο. Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, υπάρχει βεβαιότητα ότι
το αεροπλάνο επλήγη από πύραυλο SA-11, ο οποίος εκτοξεύθηκε από την ανατολική
Ουκρανία, σε περιοχή όπου τους τελευταίους μήνες υπήρχε έντονη ροή όπλων από τη
Ρωσία προς τους αυτονομιστές.
«Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε υπό συνθήκες που οι Ρώσοι βοήθησαν να δημιουργηθούν»
ανέφερε ένας αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Από τα δεδομένα των αμερικανικών υπηρεσιών προκύπτει ότι την ώρα που
καταρρίφθηκε το Boeing των μαλαισιανών αερογραμμών, πύραυλος εδάφους-αέρος
«έφυγε» από την πόλη Σνίζνε, όπου το τελευταίο διάστημα διεξάγονται σκληρές μάχες
των
ουκρανικών
δυνάμεων
με
τους
αυτονομιστές.
Κάτοικοι στην πόλη Τόρεζ δήλωσαν ότι την ημέρα που έπεσε το αεροπλάνο είδαν ένα
φορτηγό να διασχίζει την πόλη, μεταφέροντας μια συστοιχία πυραύλων. Ένας κάτοικος
της Τόρεζ δήλωσε μάλιστα ότι του έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο σύστημα, καθώς δεν
είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο τους μήνες που διαρκεί η σύγκρουση.
Συνεχίζεται η επιχείρηση στη Γάζα, «πάγωμα» πτήσεων στο Τελ Αβίβ
Συγκρατημένα αισιόδοξος για εκεχειρία στη Γάζα εμφανίζεται ο ΓΓ του ΟΗΕ μετά από 14
μέρες επιχειρήσεων που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 640 ανθρώπους από την
παλαιστινιακή πλευρά και 31 από το Ισραήλ. Όπως αναφέρει ο Guardian, σε βιντεοκλήση
από τη Ραμάλα προς την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε
την πεποίθηση ότι ίσως επέλθει συμφωνία, χωρίς πάντως να θέλει να δώσει
περισσότερες
λεπτομέρειες
«σε
αυτή
την
ευαίσθητη
στιγμή».
Την ίδια ώρα, ΗΠΑ και ΕΕ καλούν τις αεροπορικές εταιρείες να μην πετούν προς το
διεθνές
αεροδρόμιο
του
Τελ
Αβίβ,
μέχρι
νεωτέρας.
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Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αεροπορικής Ασφάλειας (AESA) συνέστησε στο σύνολο των
ευρωπαϊκών εταιρειών να σταματήσουν να εξυπηρετούν το «Μπεν Γκουριόν» του Τελ
Αβίβ. Είχε προηγηθεί η απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ
(FAA), η οποία απαγόρευσε για 24 ώρες στις αμερικανικές εταιρείες να πετούν προς ή
από το Ισραήλ, όταν έγινε γνωστό ότι ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Γάζα έπληξε
περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

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.

5

