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Αλλαγές στον
Χρ.Σταϊκούρας

τρόπο

ελέγχου

και

επιστροφών

ΦΠΑ,

προανήγγειλε

ο

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο ελέγχου και
επιστροφών του ΦΠΑ, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός βασικός
στόχος είναι να πιστώνεται γρηγορότερα το ΦΠΑ στους συνεπείς επιχειρηματίες, αλλά
και να ελέγχονται, από τις φορολογικές αρχές, όσοι δεν ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις τους. Έκανε επίσης γνωστό ότι υπέγραψε τις αποφάσεις για επιστροφές
ΦΠΑ, άνω των 300.000 ευρώ, σε δικαιούχους, ενώ για ποσά μικρότερα των 300.000
ευρώ, είπε ότι η διαδικασία ελέγχων θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες από τις ΔΟΥ
της χώρας. Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε ότι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων
της κυβέρνησης παραμένει και η αλλαγή φορολόγησης στο χώρο της εστίασης, με μείωση
του συντελεστή ΦΠΑ, χωρίς όμως να προσδιορίσει χρονικά πότε θα αποφασιστεί.
ΓΣΕΒΕΕ: Ζητά πάγωμα οφειλών από εισφορές
Την παροχή δυνατότητας για το 2013 να πληρώνονται μόνο οι τρέχουσες εισφορές (ΙΚΑΟΑΕΕ) με πάγωμα – κεφαλαιοποίηση οφειλών και ένταξη τους σε διακανονισμό
αποπληρωμής από το 2014 και μετά ζητά με επιστολή της προς την κυβέρνηση και η
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. «Πρέπει να
προλάβουμε την πλήρη κατάρρευση επιχειρήσεων και εσόδων των Ασφαλιστικών
Ταμείων. Αυτός ο φαύλος καθοδικός κύκλος δεν “σπάει” με κατασταλτικά μέτρα»
αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ στην επιστολή της.
1

Αύξηση 4,1% κατέγραψαν οι ελληνικές τραπεζικές καταθέσεις το Δεκέμβριο
Βελτίωση των επιπέδων ρευστότητας στην ελληνική οικονομία καταδεικνύουν τα
στοιχεία για τις καταθέσεις στις τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης που
δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι
ελληνικές καταθέσεις αυξήθηκαν το Δεκέμβριο κατά 6,4 δισ. ευρώ στα 167,8 δισ. ευρώ.
Σε σχέση με το Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 4,1%. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας δεν είναι ομοιόμορφα για όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Έτσι, οι
καταθέσεις στις ιταλικές τράπεζες αυξήθηκαν το Δεκέμβριο κατά 3,7% στα 1,497 τρισ.
ευρώ, οι καταθέσεις στις ισπανικές τράπεζες σημείωσαν αύξηση 0,2% στα 1,52 τρισ.
ευρώ, στην Ιρλανδία υποχώρησαν κατά 1% στα 197 δισ. ευρώ και στην Πορτογαλία οι
καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα της χώρας σημείωσαν πτώση 1,4% στα 210,4 δισ.
ευρώ.
Επίδοµα ανεργίας σε 20.000 ελεύθερους επαγγελµατίες
Από τον ερχόμενο Μάρτιο αναμένεται να χορηγηθεί το επίδομα ανεργίας στους
ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους εξαιτίας της
κρίσης. Το επίδομα θα μπορούν να λάβουν ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
(δικηγόροι, μηχανικοί) και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ύψος του
επιδόματος θα είναι 360 ευρώ και θα χορηγείται για χρονικό διάστημα από 3 έως και 9
μήνες. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους από την 1η
Ιανουαρίου του 2012 και μετά, εφόσον είχαν τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης και
εισόδημα έως 30.000 ευρώ για τα έτη 2011 και 2012, εφόσον όμως δεν έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Σχετική πρόβλεψη θα υπάρξει και
για επαγγελματίες που βρέθηκαν εκτός αγοράς πριν από το 2012. Εκτιμάται ότι για την
καταβολή του επιδόματος θα διατεθούν 50 εκατ. ευρώ και μέσα στο 2013 θα καταβληθεί
σε 20.000 δικαιούχους.
Ενισχύεται ο µηχανισµός είσπραξης φορολογικών εσόδων
Την προκήρυξη για την επιλογή 1.800 ελεγκτών που θα στελεχώσουν τα ελεγκτικά
κέντρα και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, προκειμένου να ενισχυθεί ο
μηχανισμός είσπραξης των φορολογικών εσόδων, πρόκειται να ανακοινώσει εντός των
ημερών το υπουργείο Οικονομικών. Η Τρόικα απειλεί πως αν δεν φέρει αποτελέσματα η
προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, θα έρθουν νέες μειώσεις σε μισθούς και
συντάξεις και στο οικονομικό επιτελεί έχει σημάνει συναγερμός προκειμένου να
«επιστρατευθούν» συνολικά 2.000 ελεγκτές, όπως προβλέπει το Μνημόνιο.
Αδυναμία πληρωμής των φόρων του 2013 στα ακίνητα δηλώνει ένας στους δύο
Ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι το 2013 δεν θα μπορέσει να πληρώσει τους φόρους
στα ακίνητα και θα προσπαθήσει, είτε να πουλήσουν ακίνητα ακόμη και κάτω από την
αντικειμενική τους αξία ή να δανειστεί για να αποφύγει τις ποινικές συνέπειες. Αυτό
προκύπτει από έρευνα της Kάπα Research που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Σύμφωνα με την έρευνα, το
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ποσοστό εκείνων που εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν την επόμενη χρονιά να πληρώσουν
τους φόρους στα ακίνητα (ΦΑΠ, «χαράτσι», φόρος εισοδήματος) φθάνει στο 54%, ενώ
ένα 32% δηλώνει ότι μάλλον θα ανταποκριθούν, χωρίς όμως να είναι σίγουροι. Όσοι
αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους ακινήτων στο μέλλον, θα επιλέξουν να
πουλήσουν κάποιο ακίνητο, ακόμη και κάτω από την αντικειμενική του αξία, ή να
δανειστούν ή ακόμη και να αφήσουν τα ακίνητα να τα κατάσχει το Δημόσιο.
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