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ΙΟΒΕ: Σταθεροποιείται η οικονομία, αλλά απουσιάζουν οι μεταρρυθμίσεις
Απουσιάζει η δυναμική στον τομέα των επενδύσεων, ενώ σημαντικές είναι οι
καθυστερήσεις στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με την έκθεση του Ίδρυμα
Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον γενικό
διευθυντή του Ινστιτούτου Νίκο Βέττα η οικονομία βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης
και το τραπεζικό σύστημα ισορροπεί.
«Η ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος δεν αρκεί για τη δρομολόγηση της επίλυσης των
προβλημάτων της χώρας. Είναι απαραίτητο να μειωθεί μελλοντικά σημαντικό βάρος του
χρέους» τόνισε ο κ. Βέττας υπογραμμίζοντας ότι η απομείωση του χρέους θα μπορούσε
να γίνει με «σύμφωνα μεταρρυθμίσεων». Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι η στάση
αναμονής που συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις δημιουργεί προβλήματα σε μια
οικονομία.
Φρένο στις γονικές παροχές όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
«Φρένο» σε μεταβιβάσεις ακινήτων με γονικές παροχές ή δωρεές βάζει η Εφορία στην
περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ακόμα και αν αυτές έχουν υπαχθεί σε
ρύθμιση η οποία εξοφλείται κανονικά. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ξεπεράσουν
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αυτό το εμπόδιο, βάζουν υποθήκη είτε το ακίνητο που μεταβιβάζουν είτε κάποιο άλλο
περιουσιακό στοιχείο.
Μάλιστα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν φορολογική ενημερότητα
(απαραίτητη για τη μεταβίβαση ακινήτου) πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή
να τις έχουν τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή με ρύθμιση
τμηματικής καταβολής και να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις της
τελευταίας 5ετίας. Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται ώστε ο
φόρος υπεραξίας ακινήτων να υπολογίζεται από την Εφορία και όχι από τους
συμβολαιογράφους όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Πριν την υπογραφή των
συμβολαίων οι πωλητές ακινήτων θα προσέρχονται την εφορία προκειμένου να
υποβάλουν δήλωση φόρου υπεραξίας.
Τον Μάιο οι συγκεντρωτικές για το α' τετράμηνο 2014
Στις 23 Μαΐου αναµένεται να υποβληθούν οι µηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις
φορολογικών στοιχείων προµηθευτών και πελατών για τους πρώτους τέσσερις µήνες του
2014.
Πλέον από την 1η Ιανουαρίου 2014 κάθε φυσικό πρόσωπο µε εισόδηµα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, αλλά και κάθε νοµικό πρόσωπο και νοµική οντότητα, υποχρεούνται να
υποβάλλουν σε µηναία βάση καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προµηθευτών και πελατών,
για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής
µεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονοµικών, ανεξάρτητα από
τον τρόπο έκδοσης αυτών (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
Ωστόσο, αν και ο νόµος είναι ξεκάθαρος για την υποχρέωση υποβολής τόσο οι
φορολογούµενοι όσο και ο φορολογικός µηχανισµός δεν είναι ακόµα προετοιµασµένοι για την
µηναία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων
Εσόδων, Χ.Θεοχάρης, διευκρίνισε µέσω Twitter πως όλα πάνε πιο µετά για την αρχική
υποβολή και πως οι φορολογούµενοι θα έχουν το χρόνο που χρειάζονται.

2

Πώληση της NBGI εξετάζει η Εθνική Τράπεζα
Την πώληση της θυγατρικής της, NBGI, εξετάζει η Εθνική Τράπεζα με στόχο την
κεφαλαιακή της ενίσχυση, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές τις οποίες επικαλείται το
Reuters. Η πώληση του επενδυτικού βραχίονα του ομίλου της Εθνικής, NBGΙ, εντάσσεται
στην αναδιάρθρωση του ομίλου βάσει των όρων διάσωσης της χώρας που έχουν θέσει οι
δανειστές.
«Η Εθνική συνεχίζει την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου με την
πώληση της NBGI να εντάσσεται σε αυτό», δήλωσε στο πρακτορείο ανώτερο τραπεζικό
στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Άλλα δύο τραπεζικά στελέχη επιβεβαίωσαν
ότι η Εθνική σχεδιάζει την πώληση της NBGI, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι
άμεσο και ότι πρέπει να γίνει στη σωστή τιμή. Εκπρόσωπος την τράπεζας αρνήθηκε να
σχολιάσει το θέμα. Σύμφωνα με στοιχεία στην ηλεκτρονική της ιστοσελίδα, η NBGI έχει
υπό διαχείριση συνολικά κεφάλαια ύψους 900 εκατ. ευρώ.
Χατζηδάκης: Αύξηση 28% στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων
Βελτίωση της χρηματοδότησης επιχειρήσεων μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων των
τραπεζών
παρατηρείται
το
δίμηνο
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου
2013.
Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το τέλος συνάντησης με τη διοίκηση της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών, ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής
Χατζηδάκης.
Όπως είπε ο υπουργός, η αύξηση που παρατηρείται είναι της τάξης του 28% ενώ με τα
χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, αλλά και με τα νέα που μπαίνουν σταδιακά στην
αγορά, αναμένεται περαιτέρω βελτίωση. Τα δάνεια με επιδότηση επιτοκίου στα τέλη
Ιουνίου 2013 ήταν της τάξης των 100 με 150 εκατ. ευρώ, στο τέλος Δεκεμβρίου
υπολογίζεται ότι έφτασαν περίπου στο 1,2 δισ. ευρώ και στο τέλος Μαρτίου προβλέπεται
ότι θα έχουν φτάσει στα 2 δισ. ευρώ.
Με επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ η ομιλία Σαμαρά στους βουλευτές της ΝΔ
Με επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την ομιλία του στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ο
Αντώνης Σαμαράς, υπενθυμίζοντας τις θέσεις του Αλ.Τσίπρα για την περίπτωση της
Αργεντινής, αλλά και τις θέσεις που στη συνέχεια ανέπτυξε υπέρ του ευρώ.
Ο κ. Σαμαράς υπενθύμισε τι έλεγαν πριν από ένα χρόνο, τόσο στο εξωτερικό όσο και από
την Αντιπολίτευση, για την πορεία της οικονομίας. «Το πρωτογενές πλεόνασμα βγήκε ένα
χρόνο νωρίτερα. Όταν το λέγαμε στις αρχές του 2013 μας λοιδορούσαν, όταν τον
Οκτώβριο είπαμε ότι θα πλησιάσει τα 500 εκατ. ευρώ μάς λοιδορούσαν. Τώρα που
ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, κανείς δεν μας λοιδορεί» τόνισε.
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Έντονη μετασεισμική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά
Τους 250 έχουν φτάσει οι μετασεισμοί στην Κεφαλονιά μετά την ισχυρή δόνηση των 5,8
βαθμών που σημειώθηκε την Κυριακή. Ειδικότερα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 25
δονήσεις ισχυρότερες των 4 βαθμών και περισσότερες από 130 με μέγεθος μεγαλύτερο
των 3 βαθμών. Την ίδια στιγμή, ο έλεγχος των τεχνικών κλιμακίων συνεχίζεται ενώ, όπως
αναφέρει το Έθνος, από τα 500 σπίτια που υπέστησαν ζημιές και έχουν ελεγχθεί, τα μισά
κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο περίπου 5% του συνόλου
των κατασκευών στο νησί.
Στην Κεφαλονιά βρίσκεται κλιμάκιο επιστημόνων και τεχνικών της ΕΥΔΑΠ προκειμένου
να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των δικτύων, υπάλληλοι του Δήμου συνεχίζουν
να απομακρύνουν βράχους από τους δρόμους ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε
όλο το οδικό δίκτυο του νησιού, ενώ εξετάζεται η μεταφορά των σεισμοπλήκτων σε
ξενοδοχειακές μονάδες που παρέμεναν κλειστές λόγω εποχής.
Συγγνώμη του αρχηγού του Λιμενικού για το Φαρμακονήσι
Συγγνώμη από τα θύματα και τους συγγενείς τους, αλλά και από όλους τους Έλληνες για
την θέση στην οποία τους έφερε η αποτυχημένη απόπειρα διάσωσης των μεταναστών
στο Φαρμακονήσι, ζήτησε ο Αρχηγός του Λιμενικού Δ. Μπαντιάς κατά την ενημέρωση της
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης ο Αρχηγός πήρε το λόγο και με σπασμένη φωνή ζήτησε
συγγνώμη. «Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε», είπε χαρακτηριστικά, παρόντος του
Υπουργού Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτη. Νωρίτερα, ο Διευθυντής του Κέντρου
Επιχειρήσεων του Λιμενικού, Ν. Πατρινός, περιέγραψε τις δραματικές συνθήκες υπό τις
οποίες εξελίχθηκε η επιχείρηση. Παράλληλα, ο υπουργός Ναυτιλίας, Μ. Βαρβιτσιώτης,
δήλωσε ότι δεν υπάρχει οδηγία για βίαιες επαναπροωθήσεις ή άλλου είδους απάνθρωπες
συμπεριφορές. «Είναι σαφής η εντολή για περιφρούρηση των συνόρων και διάσωση κάθε
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα», τόνισε ο υπουργός.
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Μήνυμα αισιοδοξίας στην κοπή πίτας του ΣΚΩΘ
Μήνυμα αισιοδοξίας, εν μέσω οικονομικής κρίσης, απέστειλε στα μέλη ο πρόεδρος του
Συλλόγου Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης Πέτρος Καλπακίδης κατά
την ετήσια συνάντησή τους για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο πρόεδρος του
ΣΚΩΘ ευχήθηκε τα μειδιάματα αμηχανίας που προκαλεί η σημερινή οικονομική κρίση να
μετατραπούν σε χαμόγελα νίκης και επίτευξης των προσπαθειών μας και κάλεσε τα μέλη
να πλαισιώνουν τη συλλογική προσπάθεια, που λειτουργεί ως απαντοχή στους
δύσκολους οικονομικά καιρούς.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO Αναστάσιος Τζήκας, ο ταμίας της ΓΣΕΒΕΕ
Δημήτριος Βαργιάμης, ο πρόεδρος της ΟΒΣΘ Ιωάννης Παπαργύρης, η πρόεδρος της
ΣΧΑΘ Ελένη Τεζαψίδου και ο πρόεδρος του ΣΩΘ Αντώνιος Τρύφων.

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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