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Θα απενεργοποιείται ο ΑΦΜ επιχειρήσεων που χρωστούν ΦΠΑ
Στην απενεργοποίηση του ΑΦΜ επιχειρήσεων που δεν έχουν υποβάλει περιοδική
δήλωση ΦΠΑ θα προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με Τα Νέα, σε μια
προσπάθεια να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στον Ν. 3853/2010, ώστε οι Εφορίες να
μπορούν να προχωρούν στην «κατάργηση» του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
επιχειρήσεων που για ένα συνεχόμενο εξάμηνο δεν έχουν αποδώσει στο Δημόσιο τον
ΦΠΑ που έχουν ήδη προεισπράξει.
Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Χάρης Θεοχάρης προωθεί ρύθμιση που θα επεκτείνει την ακύρωση ΑΦΜ και σε
περιπτώσεις νομικών πρόσωπων και επιτηδευματιών που δεν έχουν υποβάλει περιοδική
δήλωση ΦΠΑ για δύο συνεχόμενα τρίμηνα.
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα λαμβάνουν επιστολή από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων με την οποία θα καλούνται να προσέλθουν στην εφορία εντός μηνός και να
ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους, καταβάλλοντας τους φόρους που τους αναλογούν.
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Εφόσον δεν ανταποκρίνονται με τη λήξη της προθεσμίας, ο ΑΦΜ τους θα
απενεργοποιείται.
Σε απεργιακό κλοιό σήμερα η χώρα
Λουκέτο έβαλε σήμερα ο δημόσιος τομέας, με τη 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, την δεύτερη
μέσα σε λίγες μέρες, κατά των απολύσεων και της εφαρμογής του μέτρου της
διαθεσιμότητας.
Στη 48ωρη απεργία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Εφορίες
ΠΟΕ-ΔΟΥ, οι δάσκαλοι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων του ΥΠΠΟ. Οι
καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζουν και σήμερα τις κινητοποιήσεις,
ενώ στην 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν και οι δάσκαλοι.
Επίσης, 48ωρες κυλιόμενες απεργίες πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά
ταμεία και οι εργαζόμενοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα
νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, οι προνοιακές μονάδες και το ΕΚΑΒ σήμερα και αύριο
λόγω συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων
στην 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.
Mε προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν, σήμερα και αύριο, οι πλοηγικές υπηρεσίες
στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Πλοηγών, συμμετέχει
στην 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.
∆ιορθώσεις στα Ε9 χωρίς την επιβολή προστίµων
Όσοι φορολογούµενοι δεν υποβάλουν εµπρόθεσµα το Ε9 µέχρι τις 27 Σεπτεµβρίου θα µπορούν
να κάνουν χρήση της διαδικασίας διόρθωσης των στοιχείων των ακινήτων από τις αρχές
Νοεµβρίου 2013 και µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014.
Έτσι, στους πίνακες 1 και 2 του Ε9 οι φορολογούµενος θα µπορεί να προσθαφαιρέσει ακίνητο
ή εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο ή δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, αλλά και να
τροποποιήσει στοιχεία ακινήτου που είχε δηλώσει στον πίνακα 1 του Ε9 των ετών 2005-2012.
Πάνω από τις προβλέψεις τα έσοδα από τον ΦΠΑ τον Αύγουστο
Ξεπέρασαν τους στόχους τα έσοδα από τον ΦΠΑ λοιπών προϊόντων τον Αύγουστο 2013,
γεγονός που καταδεικνύει ότι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση δεν επέδρασε αρνητικά.
Σύμφωνα με στοιχεία για που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τον
Αύγουστο οι έμμεσοι φόροι υπερέβησαν το μηνιαίο στόχο κατά 63 εκατ. ευρώ ή 3,4%.
Συγκεκριμένα, υπέρβαση κατά 94 εκατ. ευρώ ή 12% έναντι του μηνιαίου στόχου
σημείωσε ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων, που αποτελεί και την μεγαλύτερη κατηγορία
εισπράξεων ΦΠΑ. Σε επίπεδο οκταμήνου 2013, ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων ανήλθε στα
7,39 δισ. ευρώ, ήτοι ξεπέρασε κατά 257 εκατ. ευρώ τον στόχο οκταμήνου που έθετε το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.
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Αναμένεται παράταση για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων
Παράταση στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών
εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται πως για το ημερολογιακό έτος 2012 η
υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται ως εξής: Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου
2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2,3. Μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2013
για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4,5,6. - Μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013 για
τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8,9. Μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2013 για
τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.
Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση που έκανε στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων Χάρης Θεοχάρης αναμένει την σχετική εισήγηση των υπηρεσιών του υπουργείου
Οικονομικών, προκειμένου να παρατείνει την υποβολή των συγκεντρωτικών
καταστάσεων πελατών - προμηθευτών.
Τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ερευνά για τη ΧΑ ο Άρειος Πάγος
Η «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» αλλά και η «απειλή κατά του δημοκρατικού
καθεστώτος» από την Χρυσή Αυγή αποτελεί το κύριο ενδιαφέρον της έρευνας του
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που εξετάζει την υπόθεση
των 32 εκκρεμών δικογραφιών για μέλη της ΧΑ. Επίσης, οι ερωτήσεις του δικαστικού
λειτουργού αφορούν την «παραστρατιωτική δομή» της οργάνωσης ενώ διερευνά αν
υπάρχει και «κεντρική καθοδήγηση στις επιθέσεις της οργάνωσης».
Στον αντιεισαγγελέα κατέθεσαν τη Δευτέρα δημοσιογράφος του «Βήματος» που
δημοσίευσε -στο φύλο της Κυριακής- αποκαλυπτική συνέντευξη υψηλόβαθμου
στελέχους της Χρυσής Αυγής, όπως και άλλοι τέσσερις εκπρόσωποι των ΜΜΕ που έχουν
προχωρήσει σε αναφορές για την δράση του κόμματος. Ο κ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με
πληροφορίες, επιχειρεί να προσδιορίσει την ταυτότητα πρώην και νυν στελεχών της
«Χρυσής Αυγής» που έχουν αποκαλύψει προσφάτως τις παράνομες ενέργειες μελών της
οργάνωσης.
Η έρευνα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 20-30
ημέρες.
Συζήτηση στη Βουλή, αντί Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών προκρίνει το Μαξίμου
Βάζοντας στον «πάγο» το ενδεχόμενο ανάληψης πρωτοβουλίας από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών με θέμα την αντιμετώπιση
του φασισμού, η κυβέρνηση φαίνεται πως προκρίνει τη συζήτηση του θέματος στην
Ολομέλεια της Βουλής, την ώρα που το ζήτημα πυροδοτεί ένταση μεταξύ των πολιτικών
κομμάτων, καθώς στο προσκήνιο βρίσκεται η θεωρία των δύο άκρων.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Βουλής Β.Μεϊμαράκης και οι υπουργοί Δικαιοσύνης
Χ.Αθανασίου και Δημόσιας Τάξης Ν.Δένδιας επισκέπτονται το μεσημέρι τον Κάρολο
Παπούλια προκειμένου να επισημοποιήσουν -όπως όλα δείχνουν- τη διεξαγωγή
συζήτησης στη Βουλή.
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Το ΒΕΘ πάει στη 2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόμησης Ενέργειας
Στη 2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόµησης Ενέργειας που θα πραγµατοποιηθεί στην Ξάνθη,
από 11 έως 14 Οκτωβρίου προγραµµατίζει να συµµετάσχει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης.
Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί στο «Κλειστό γυµναστήριο Φίλιππος Αµοιρίδης», υπό την
αιγίδα του Επιµελητηρίου Ξάνθης και τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
Η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόµησης Ενέργειας είναι µια έκθεση άρτια οργανωµένη, που
συγκεντρώνει σ’ ένα χώρο την τεχνογνωσία και την τεχνολογία του κλάδου της θέρµανσης,
ψύξης, µόνωσης και ηλιακής ενέργειας και θα παρουσιάσει καινοτόµες λύσεις µε στόχο την
εξοικονόµηση, σε συνδυασµό µε την υψηλότερη δυνατή απόδοση.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων –
μελών του, το ΒΕΘ θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής στην ανωτέρω
έκθεση, με προνομιακούς όρους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του
ΒΕΘ, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-271708 και 231-241668 μέχρι και την
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου προκειμένου να τους αποσταλεί η φόρμα συμμετοχής.

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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