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Το ενδεχόμενο νέων ιταλικών εκλογών ταράζει το Βερολίνο
«Χρόνο να εξετάσει» συμφωνία με την κεντροαριστερά του Πιέρ Λουίτζι Μπερσάνι ζητά ο
Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενώπιον του αδιεξόδου που προέκυψε με τις ιταλικές κάλπες,
αποκλείοντας ωστόσο συνεργασία με τον Μάριο Μόντι. «Η Ιταλία πρέπει να κυβερνηθεί,
όλα τα κόμματα πρέπει να θυσιάσουν κάτι» λέει ο Μπερλουσκόνι, απορρίπτοντας το
ενδεχόμενο νέας προσφυγής στις κάλπες.
Ο λαβύρινθος στον οποίο έχουν μπει βουλευτές και γερουσιαστές στη Ρώμη έχει εγείρει
τον κίνδυνο ακυβερνησίας: Η κεντροαριστερά του Μπερσάνι έχει την πλειοψηφία στη
Βουλή, αλλά στη Γερουσία προβάδισμα λίγων εδρών έχει ο Μπερλουσκόνι -όπου όμως
όλοι απέχουν αρκετά από την αυτοδυναμία.
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Στο μεταξύ, ο υπαρκτός κίνδυνος ακυβερνησίας στη Ρώμη προκαλεί ανησυχία στις
Βρυξέλλες και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες καλούν την Ιταλία να
καταλήξει γρήγορα σε σχηματισμό κυβέρνησης. «Δεν είστε Ελλάδα, η Ευρωζώνη δεν έχει
το περιθώριο για ένα σενάριο ελληνικού τύπου στην Ιταλία με νέες εκλογές» λέει σε
ιταλική εφημερίδα ο αρμόδιος του γερμανικού κυβερνώνοντας κόμματος για την
εξωτερική πολιτική Φίλιπ Μίσφελντερ. Η οδός των μεταρρυθμίσεων στην Ιταλία δεν έχει
εναλλακτική, λέει από την πλευρά του ο γερμανός υπουργός Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ.
Ανοιχτό το θέµα των απολύσεων στο ∆ηµόσιο αφήνει ο Γ.Στουρνάρας
Τη διαβεβαίωσή του ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε µείωση του κατώτατου µισθού
έδωσε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας, µιλώντας στην εκποµπή του MEGA
«Ανατροπή» το βράδυ της ∆ευτέρας.
Ωστόσο, δεν υπήρξε το ίδιο κατηγορηµατικός όσον αφορά τις απολύσεις στο ∆ηµόσιο,
κάνοντας λόγο για µια ανοιχτή διαπραγµάτευση µε την τρόικα και σηµειώνοντας ότι πρόκειται
για δύσκολο θέµα.
Στη Βουλή η έκθεση πεπραγμένων της Αρχής για την καταπολέμηση του
«μαύρου» χρήματος
Την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή η ηγεσία
της Αρχής.
Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή χειρίστηκε το 2012 3.923
υποθέσεις εκ των οποίων 3.191 ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος και 732 παραμένουν προς
διερεύνηση.
Η Αρχή προχώρησε το 2012 σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 238 εκατ.
ευρώ εκ των οποίων 97,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Μειώθηκαν κατά 302 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Ιανουάριο
Περίπου 300 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών κατάφεραν να εισπράξουν οι
φορολογικές
υπηρεσίες
τον
Ιανουάριο.
Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο μειώθηκαν τον περασμένο μήνα
κατά 302 εκατ. ευρώ, στα 55,485 δισ. ευρώ, έναντι 55,787 δισ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου
του 2012.
Τα ποσά αυτά αφορούσαν κυρίως σε ληξιπρόθεσμες οφειλές λοιπών φορολογούμενων,
που μειώθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου στα 42,612 δισ. ευρώ, έναντι 42,910 δισ. ευρώ στα
τέλη Δεκεμβρίου του 2012.
Ισχνή υποχώρηση σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΔΕΚΟ και των
δημοτικών επιχειρήσεων που ανήλθαν στα 3,672 δισ. ευρώ, έναντι 3,673 δισ. ευρώ τον
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Δεκέμβριο του 2012, ενώ τα χρέη πτωχευμένων επιχειρήσεων μειώθηκαν στα 9,012 δισ.
ευρώ, από 9,015 δισ. ευρώ στα τέλη του 2012.
Σημειώνεται πως έως το τέλος του 2013 η κυβέρνηση θα πρέπει να εισπράξει 1,9 δισ.
ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών.
Ισχνά τα έσοδα από τους φορολογικούς ελέγχους
Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν τον Ιανουάριο οι εισπράξεις από φορολογικούς ελέγχους.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τον Ιανουάριο διενεργήθηκαν 1.484
έλεγχοι για ΦΠΑ και 172 για παρακρατούμενους φόρους, ήτοι συνολικά 1.656 έλεγχοι
κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 36,2 εκατ. ευρώ φόροι και πρόστιμα από ΦΠΑ και 3,7
εκατ. ευρώ φόροι και πρόστιμα από παρακρατούμενους φόρους.
Συνολικά από τα 40 εκατ. ευρώ φόρων και πρόστιμων εισπράχθηκαν μόλις 8 εκατ. ευρώ,
δηλαδή ποσοστό 20,05% ή μόλις 1 στα 5 ευρώ.
Είναι χαρακτηριστικό πως 1 στους 4 υπόχρεους σε δήλωση ΦΠΑ δεν υπέβαλε δήλωση
τον Ιανουάριο με αποτέλεσμα τα έσοδα από τον ΦΠΑ να διαμορφωθούν τον Ιανουάριο
στα 1,54 δισ. ευρώ, όταν ο μηνιαίος στόχος ήταν 1,709 δισ. ευρώ.
Από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης η Κυβέρνηση εκτιμούσε τον Ιανουάριο έσοδα
993 εκατ. ευρώ και τελικώς εισέπραξε 699 εκατ. ευρώ.
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