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Ένας στους πέντε επαγγελματίες δεν πληρώνει ΦΠΑ
Ένας στους πέντε ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες δεν υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ
και ακόµη και µετά τις οχλήσεις του ελεγκτικού µηχανισµού µόνο ένας στους δέκα
συµµορφώνεται και πληρώνει τελικά τον φόρο, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που έδωσε
στη δηµοσιότητα η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων. Στο µεταξύ σηµαντική
αύξηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο που έφθασαν συνολικά τα 56,6 δισ.
ευρώ (από αυτά 13,178 δισ. ευρώ δηµιουργήθηκαν το 2012).
Δυσφορία από την Task Force για τις νέες φορολογικές παρεμβάσεις
Δυσφορία φέρεται να εκφράζει η Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Ελλάδα (Task Force) για το περιεχόμενο του «μίνι» φορολογικού νομοσχεδίου που
ψηφίσθηκε στις αρχές Ιανουαρίου από τη Βουλή. Σύμφωνα με την εφημερίδα
Καθημερινή ανώτατο στέλεχος της Ομάδας Δράσης εξέφρασε την απορία του για τις
διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου τονίζοντας πως δεν ήταν προς την κατεύθυνση
που επιθυμούσε η ΕΕ. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που δημοσιοποίησε το
Δεκέμβριο η Task Force η Ελλάδα υπολείπεται των στόχων στο επίπεδο της φορολογίας
και δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τα ορόσημα για τα τέλη του 2012. Στην έκθεση
αυτή η Ομάδα Δράσης του Χόρστ Ράιχενμπαχ τόνιζε πως στο σκέλος του φορολογικού
εκκρεμή η θεσμική μεταρρύθμιση, η επίτευξη των βραχυπρόθεσμων επιβεβλημένων
στόχων για την είσπραξη εσόδων και την πραγματοποίηση ελέγχων και ο σχεδιασμός για
την πλήρη αναδιοργάνωση όλων των κεντρικών λειτουργιών της φορολογικής διοίκησης.
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Στόχος ΤΑΙΠΕΔ η αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ έως τον Οκτώβριο
Τον Οκτώβριο του 2013 θα έχει περατωθεί η παραχώρηση του 51% της ΕΥΑΘ σε ιδιώτες
- ενώ στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων των ΔΕΚΟ μέχρι
το τέλος του 2014. Τα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος του Ταμείου για την Αξιοποίηση
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Τάκης Αθανασόπουλος,
ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Παράλληλα ο κος
Αθανασόπουλος, έδωσε το στίγμα της επιτάχυνσης του έργου που έχει αναλάβει,
σημειώνοντας πως η αργή πορεία του, έχει δυσαρεστήσει την Τρόικα. Σε ερωτήσεις
σχετικά με το τίμημα της πώλησης της ΕΥΑΘ και τις πληροφορίες περί πώλησής της αντί
80-100 εκ. ευρώ, ο κος Αθανασόπουλος ανέφερε πως οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ έκριναν
προσφορότερη την ιδιωτικοποίηση του 51% - και να δοθεί το υπόλοιπο 23% που κατέχει
το Ταμείο, για ιδιωτικοποίηση μελλοντικά, υπό προσφορότερους όρους.
Ευρωζώνη: Καλύτερος των εκτιμήσεων ο σύνθετος PMI
Συνέχισε να συρρικνώνεται τον Ιανουάριο η ιδιωτική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη,
ωστόσο ο ρυθμός υποχώρησης επιβράδυνε σημαντικά σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εταιρεία δεδομένων Markit. Ειδικότερα, ο σύνθετος
δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 48,2 μονάδες τον Ιανουάριο σκαρφαλώνοντας στα
υψηλότερα επίπεδα σε διάστημα 10 μηνών, από 47,2 μονάδες το Δεκέμβριο.
Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires
τοποθετούσαν τον δείκτη στις 47,6 μονάδες. Ο δείκτης PMI για τον κλάδο των υπηρεσιών
αναρριχήθηκε στις 48,3 μονάδες τον Ιανουάριο από 47,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα,
ενώ ο μεταποιητικός PMI σκαρφάλωσε στις 47,5 μονάδες από 46,1 μονάδες τον
Δεκέμβριο.
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