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Διορία 30 ημερών πριν από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς
Διορία 30 ημερών θα δίνει πλέον στους φοροοφειλέτες το υπουργείο Οικονομικών
προκειμένου να εξοφλούν τα χρέη τους και εάν δεν συμμορφώνονται θα ακολουθούν
κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.
Εγκύκλιος που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης προβλέπει
πως σε περίπτωση μη καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών κοινοποιείται στον οφειλέτη ή
στο συνυπόχρεο πρόσωπο, ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής – υπερημερίας για τις
καθυστερούμενες οφειλές πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, πλην
της κατάσχεσης χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογούμενου ή τρίτου.
Σε περίπτωση μη καταβολής των καθυστερούμενων οφειλών ή μη υπαγωγής αυτών σε
πρόγραμμα ρύθμισης εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης
καταβολής οφειλής η φορολογική διοίκηση θα προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαστικού
μέτρου είσπραξης. Σε περίπτωση απώλειας προγράμματος ρύθμισης οφειλών, για τη
λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης δεν θα απαιτείται κοινοποίηση ατομικής
ειδοποίησης καταβολής οφειλής.
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Στο μεταξύ, δίμηνη ισχύ θα έχει πλέον η φορολογική ενημερότητα για όσους δεν
οφείλουν στο Δημόσιο. Σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή οφειλών
που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής
η φορολογική ενημερότητα θα έχει ισχύ για 1 μήνα. Σε περιπτώσεις οφειλής προς το
Δημόσιο θα μπορεί να εκδίδεται βεβαίωση οφειλής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Τελευταία ημέρα για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
Σήμερα, Παρασκευή, είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι φορολογούμενοι για την
πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, μετά την παράταση που έχει δοθεί από το υπουργείο
Οικονομικών και το αλαλούμ που δημιουργήθηκε χθες, Πέμπτη, όταν τέθηκε εκτός το
σύστημα taxisnet για προγραμματισμένη τεχνική αναβάθμιση.
Το υπουργείο Οικονομικών κάλεσε τους πολίτες να πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας στις
τράπεζες, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στις εφορίες. Επίσης, με αφορμή τη
σύγχυση που επικράτησε από το πρωί στις ΔΟΥ, ο γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χάρης
Θεοχάρης επανέλαβε ότι οι εφορίες είναι κλειστές για τις γενικές συναλλαγές με τους
πολίτες και ότι λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας μόνο για την εξυπηρέτηση
εκτάκτων περιπτώσεων, όπως είναι η παραλαβή και όχι η κατάθεση πινακίδων.
Δεν πιστεύει η Pimco ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει φέτος στις αγορές
O οίκος Pimco θεωρεί πως η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να επιστρέψει το 2014 στις
διεθνείς αγορές, όπως λένε στελέχη της στη γερμανική Sueddeutsche Zeitung (SZ), η
οποία γράφει πως ο οίκος δεν σκοπεύει να επενδύσει σε ελληνικά χρεόγραφα και θεωρεί
απαραίτητα νέα δάνεια στήριξης από την Ευρωζώνη. Το στέλεχος της Pimco Μάιλς
Μπράντσο δηλώνει στην SZ πως «δεν πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα αντλήσει φέτος
κεφάλαια από τις αγορές».
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, αναφέρει, ένα ελληνικό ομόλογο διάρκειας εννέα ετών
θα είχε επιτόκιο 8%. «Εάν η χώρα προχωρήσει σε μεγαλύτερο δανεισμό με αυτούς τους
όρους, το συνολικό βάρος χρέους θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από τη λήψη ενός δανείου
από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ESM» λέει ο Μπράντσο. «Μόνο αφού η οικονομία
ανακάμψει θα μπορεί η Ελλάδα να εξετάσει έναν επιτυχή δανεισμό μεγάλης έκτασης από
τις διεθνείς αγορές» υποστηρίζει.
Νέος τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων
Νέος τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων -με το ποσοστό αναπλήρωσης να
μην ξεπερνά το 20% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους- προωθείται στο μεγαλύτερο
επικουρικό Ταμείο της χώρας (ΕΤΕΑ). Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους, οι συντάξεις
θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου,
ενώ ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν πως oι μειώσεις θα είναι 25% την
επόμενη
πενταετία.
Ο νέος κανονισμός του ΕΤΕΑ έχει ήδη καταρτιστεί (με βάση και την αναλογιστική μελέτη)
2

και εκκρεμεί η έγκριση από το υπουργείο Εργασίας για να τεθεί σε εφαρμογή.
Ουσιαστικά θα υπάρξει ενιαίο μοντέλο εισφορών και παροχών για πάνω από δύο
εκατομμύρια ασφαλισμένους (Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).
Υπερκαλύφθηκε ο στόχος απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων για το 2013
Ξεπέρασε τις προβλέψεις και τους στόχους που είχαν τεθεί στο μνημόνιο η απορρόφηση
των κοινοτικών κονδυλίων το 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο
υπουργός Ανάπτυξης ο στόχος απορρόφησης που είχε τεθεί υπερκαλύφθηκε κατά 118%,
ενώ τα επόμενα δύο χρόνια, 2014 και 2015, απομένουν προς απορρόφηση 5,8 δισ. ευρώ,
ποσό «ελάχιστα υψηλότερο από τον στόχο που πετύχαμε σε μία μόνο χρονιά, το 2013»,
όπως είπε ο υπουργός.
Συγκεκριμένα, το 2013 οι απορροφήσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία ανήλθαν σε 4,6 δισ.
ευρώ, έναντι 3,89 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος του μνημονίου. Η συνολική δημόσια
δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής ξεπέρασε τα 5 δισ. ευρώ και το
ποσοστό των απορροφήσεων άγγιξε το 74%.
Γεωργιάδης: Μόνο με διανυκτέρευση στο νοσοκομείο τα 25 ευρώ
Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση µεταξύ των κοµµάτων της συγκυβέρνησης για τα 25
ευρώ που καλείται πλέον να καταβάλει όποιος πολίτης νοσηλευθεί σε δηµόσιο νοσοκοµείο. Ο
υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ, που ζητά την απόσυρση του µέτρου.
να αντιπροτείνει δηµοσιονοµικό ισοδύναµο.
Παράλληλα, µιλώντας στο Mega το πρωί της Παρασκευής, ο υπουργός διευκρίνισε ότι τα 25
ευρώ θα καταβάλλονται µόνο εάν ο ασθενής διανυκτερεύσει στο νοσοκοµείο, ενώ επιβεβαίωσε
ότι στην περίπτωση αδυναµίας καταβολής των 25ευρώ, το χρέος θα «µεταφέρεται» στην
εφορία.
Νωρίτερα, µιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε την απόφαση για την
επιβολή του 25ευρου, λέγοντας: «Επιµένω και ιδεολογικά. Όλοι εµείς που θα νοσηλευθούµε
µία φορά τη 10ετία θα πληρώσουµε 25 ευρώ για να έχουν χρήµατα τα νοσοκοµεία, για να
αγοράζουν φάρµακα για τους απόρους». ∆ιευκρίνισε ότι «ο προϋπολογισµός των νοσοκοµείων
για το 2014 είναι κάτω από 1,6 δισ. ευρώ» κάτι που σηµαίνει ότι «στην πορεία του έτους θα
έχουν οικονοµικό πρόβληµα».
Την Τρίτη ξεκινούν οι µειώσεις έως και 70% στο ρεύµα για την αιθαλοµίχλη
Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου αναµένεται να ανακοινωθούν από τα συναρµόδια υπουργεία
Οικονοµικών και ΠΕΚΑ, οι µειώσεις, έως και 70%, στο ηλεκτρικό ρεύµα για την αντιµετώπιση
της
αιθαλοµίχλης
στις
περιοχές
που
το
φαινόµενο
είναι
εντονότερο.
Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, τα επιπλέον µέτρα που θα ανακοινωθούν δεν θα
εφαρµοστούν µε βάση τα εισοδηµατικά κριτήρια αλλά θα περιλαµβάνουν έκπτωση 70% στο
ανταγωνιστικό κοµµάτι του λογαριασµού της ∆ΕΗ, δηλαδή θα είναι επί της τιµής
κατανάλωσης ρεύµατος κι όχι επί της συνολικής αξίας του τιµολογίου (τέλη κ.λπ.).
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Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς προβλέπεται ότι οι εκπτώσεις για τα νοικοκυριά θα είναι της
τάξης του 50-55%, µόνο όµως για τις µέρες που το φαινόµενο θα βρίσκεται σε έξαρση, σε
περιοχές όπου το πρόβληµα είναι µεγάλο και η αιθαλοµίχλη ξεπερνά τα 150 µικρογραµµάρια
ανά κυβικό µέτρο αέρα. Υπολογίζεται ότι περίπου δύο εκατοµµύρια καταναλωτές θα
επωφεληθούν από το µέτρο αυτό ενώ το κόστος του θα καλυφθεί από το πρωτογενές
πλεόνασµα του Προϋπολογισµού.
Γενέθλια σε κώµα για τον Σουµάχερ
Τα φετινά γενέθλια, είναι τα πιο δύσκολα για τον Μίκαελ Σουμάχερ ο οποίος κλείνει
σήμερα τα 45 χρόνια ενώ βρίσκεται για έκτη μέρα στην εντατική κλινική, δίνοντας τη
μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Ο διάσημος πιλότος της F1 εξακολουθεί να νοσηλεύεται
σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ γιατροί δεν εκδίδουν πλέον ανακοινωθέντα αν δεν υπάρχουν
ουσιαστικές μεταβολές στην υγεία του.
Την ίδια ώρα, εκατοντάδες φίλοι και θαυμαστές του συγκεντρώθηκαν έξω από το
νοσοκομείο της Γκρενόμπλ, προκειμένου να του στείλουν το δικό τους μήνυμα
συμπαράστασης και αγάπης. Η σελίδα στο Facebook της ομάδας της F1 αναφέρει ότι τα
μέλη των Club Scuderia Ferrari θέλοντας να δείξουν τη συμπαράστασή τους προς τον
Σουμάχερ οργανώνουν «μία σιωπηλή συγκέντρωση ντυμένοι στα κόκκινα» έξω από το
νοσοκομείο της Γκρενόμπλ, όπου ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής νοσηλεύεται
από την Κυριακή.

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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