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«Κούρεμα» έως 50% στα εξοντωτικά πρόστιμα για τον ΦΠΑ
Νομοθετική παρέμβαση για μείωση στα πρόστιμα που αφορούν στην εκπρόθεσμη
υποβολή ΦΠΑ και άλλων κατηγοριών δηλώσεων, ετοιμάζει το υπουργείο. Σύμφωνα με Τα
Νέα, η εισήγηση που έχει υποβληθεί αφορά δραστική μείωση του προστίμου έως και 50%
την πρώτη φορά που κάποιος δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δηλώσεις με την
προϋπόθεση συμμόρφωσης σε εύλογο διάστημα.
Ο διπλασιασμός του προστίμου δεν θα γίνεται με τη δεύτερη δήλωση που υποβλήθηκε
εκπρόθεσμα, αλλά μετά από διενέργεια ελέγχου που θα πιστοποιεί υποτροπή εντός
πενταετίας. Για να υπάρξει τετραπλασιασμός του προστίμου θα πρέπει να υπάρξει
(κατόπιν ελέγχου) και δεύτερη υποτροπή. Επίσης, υπάρχει εισήγηση για πλαφόν στο
συνολικό πρόστιμο (1.000 ευρώ ανά απόδειξη) που επιβάλλεται για κάθε μία απόδειξη
που δεν κόπηκε. Τέλος, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα στα ήδη υπάρχοντα.
Δεν θα απαιτείται υποθήκη του ακινήτου για μικροοφειλές στο Δημόσιο
Αλλαγές στη διάταξη που προβλέπει μπλόκο σε γονικές παροχές στην περίπτωση
ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ακόμη και αν έχουν ρυθμιστεί και εξυπηρετούνται
κανονικά από τους φορολογουμένους εξετάζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
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Οι ΔΟΥ απαιτούν την εγγραφή υποθήκης προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση
ακινήτου με δωρεά ή γονική παροχή αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ακόμα και αν
εξυπηρετούνται κανονικά με ρύθμιση.
Με την αυστηρή ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης απαιτείται υποθήκη ακινήτου
ακόμα και αν η οφειλή είναι συγκριτικά μικρή και εξυπηρετείται κανονικά, χωρίς καμία
υπόνοια εικονικής μεταβίβασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται η διασύνδεση του ύψους της οφειλής με την αξία
του ακινήτου ώστε να μην εφαρμόζονται καταχρηστικά οι διατάξεις περί διασφάλισης
των συμφερόντων του Δημοσίου και να μην απαιτείται υποθήκη του ακινήτου ακόμα και
για μικροοφειλές.
Αύξηση του όγκου, μείωση του τζίρου στο λιανεμπόριο
Ισχνή μείωση κατέγραψε ο τζίρος του λιανεμπορίου το Νοέμβριο. Σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα κατά το μήνα
Νοέμβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2012, σημείωσε μείωση 0,1%,
έναντι μείωσης 16,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012
προς το 2011.
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Νοέμβριο 2013, σε σύγκριση
με το δείκτη του Νοεμβρίου 2012, σημείωσε μηδενική μεταβολή 0,0%, έναντι μείωσης
16,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Ο Δείκτης Όγκου χωρίς τα καύσιμα κατά το μήνα Νοέμβριο 2013, σε σύγκριση με το
δείκτη του Νοεμβρίου 2012, σημείωσε αύξηση 3%, έναντι μείωσης 16,7%, που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011. Ο Δείκτης
Όγκου με τα καύσιμα, κατά το μήνα Νοέμβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του
Νοεμβρίου 2012, σημείωσε αύξηση 2,9%, έναντι μείωσης 16,7%, που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Economist: Κέρβερος η τρόικα που κρατάει τις χώρες στον Άδη
«Στην ελληνική μυθολογία ο Κέρβερος ήταν ένας σκύλος με τρία κεφάλια που φύλαγε τις
πύλες του Άδη. Στη σύγχρονη πολιτική η τρόικα είναι το τέρας με τα τρία κεφάλια που
παγιδεύει τη χώρα σε έναν οικονομικό κάτω κόσμο. Στο υπουργείο Οικονομικών, ακόμη
και οι καθαρίστριες φωνάζουν 'δολοφόνοι', όταν οι επικεφαλής της τρόικας
επισκέπτονται την Αθήνα. Στη Λισαβόνα αντιστοίχως πανό διαδηλωτών αναφέρουν
υβριστικά συνθήματα. Υπάρχει τώρα ένας πορτογαλικός νεολογισμός, 'entroikado' που
σημαίνει
ότι
κάποιος
που
έχει
υποστεί
οικονομικό
σοδομισμό».
Με αυτά τα σκληρά λόγια περιγράφει την τρόικα και τους κατά τόπους απεσταλμένους
της το περιοδικό Economist σε ένα αλληγορικό άρθρο της που συνοδεύεται από ένα
εντυπωσιακό σκίτσο του Πίτερ Σρανκ, στο οποίο απεικονίζεται ο Κέρβερος μπροστά σε
μία πύλη που στην καγκελόπορτα γράφει «Λιτότητα» και στον τοίχο δεξιά «έξοδος», ενώ
δύο άνθρωποι κοιτούν διστακτικά αναζητώντας τρόπο διαφυγής.
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Θωρακισμένη η Ελλάδα απέναντι στην κρίση των αναδυόμενων οικονομιών
Το ευρώ θωρακίζει την ελληνική οικονομία απέναντι στην κρίση που πλήττει τις
αναδυόμενες οικονομίες αναφέρει η Διεύθυνση Μελετών της Alpha Bank στο
εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που έδωσε στη δημοσιότητα, και προβλέπει
αυξημένες εισροές επιχειρηματικών κεφαλαίων προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με τους
αναλυτές της τράπεζας η Ελλάδα καταγράφει ήδη σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά
στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, που επιβάρυναν και
φαλκίδευαν τις δυνατότητες αυτοδύναμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έως το
2009.
Πρώτον, το εκτιμώμενο εντυπωσιακό πλεόνασμα στο εξωτερικό Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (ΙΤΣ) της χώρας ύψους άνω του 1,1% του ΑΕΠ το 2013 (από έλλειμμα 10,3% του ΑΕΠ το 2009).
Δεύτερον το ανωτέρω πλεόνασμα συνδυάζεται με το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέγραψε
και σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση, ύψους άνω των € 1,4 δισ.
(0,8% του ΑΕΠ) το περασμένο έτος, από σημαντικό έλλειμμα ύψους -10,4% του ΑΕΠ το
2009. Τρίτον η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει ουσιαστική βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητάς της, με την εσωτερική υποτίμηση της πραγματικής σταθμισμένης
ισοτιμίας του ευρώ με βάση το σχετικό δείκτη κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος,
κατά ποσοστό άνω του 23% στο 4ο 3μηνο.2013 έναντι του 4ου 3μήνου 2009. Όπως
αναφέρουν οι αναλυτές της Alpha Bank με βάση τα ανωτέρω, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα
σε θέση αποκατάστασης των συνθηκών που θα της επιτρέψουν να επιτύχει την ενίσχυση
της οικονομίας της με σημαντικές εισροές επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπως ήδη
συνέβη, σε βαθμό μεγαλύτερο του αναμενόμενου, το 2013.
Στο 0,7% μειώθηκε τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη
Εύλογες χαρακτηρίζονται πλέον οι ανησυχίες του ΔΝΤ και της ΕΚΤ για τις
αποπληθωριστικές πιέσεις στη ζώνη του ευρώ , καθώς συνεχίσθηκε και τον Ιανουάριο η
πτώση
του
πληθωρισμού
στα
18
κράτη
μέλη
της
Ευρωζώνης.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η Eurostat ο δείκτης τιμών
καταναλωτή στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά μόλις 0,7% τον Ιανουάριο 2014, έναντι
ανόδου 0,8% που είχε καταγράψει το Δεκέμβριο, όταν ο στόχος της ΕΚΤ είναι ο
πληθωρισμός να κινείται πέριξ του 2%. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και στη Γερμανία ο
πληθωρισμός μειώθηκε κατά 0,7% σε μηνιαία βάση.
Η μείωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη ουσιαστικά αποδεικνύει ότι τα συμβατικά
και μη μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ενισχύσει τα επίπεδα ρευστότητας δεν έχουν
σταθεί ικανά να τροφοδοτήσουν την εγχώρια ζήτηση. Είναι δε πλέον σίγουρο πως η ΕΚΤ
θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες στο αμέσως προσεχές διάστημα προκειμένου να
φρενάρει τις αντιπληθωριστικές πιέσεις.
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Με ζημιές το 5% των σπιτιών στην Κεφαλονιά
Συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι έλεγχοι των κατοικιών στην Κεφαλονιά, μετά τον
ισχυρό σεισμό της περασμένης Κυριακής. Μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί 1.000 σπίτια σε
Αργοστόλι και Ληξούρι, εκ των οποίων τα 500 έχουν υποστεί βλάβες. Τα κλιμάκια των
μηχανικών που βρίσκονται στην Κεφαλονιά εκτιμούν ότι στο σύνολο του νησιού περίπου
το 5% των σπιτιών παρουσιάζει σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα
δημοσίων Έργων Στράτο Σιμόπουλο.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη Δευτέρα αναμένεται να μεταβεί στο νησί
κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να βρεθεί λύση για τους μαθητές των
τριών σχολικών κτηρίων, τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα. Στόχος είναι η αποφυγή ή
έστω η ελαχιστοποίηση της απώλειας ωρών διδασκαλίας.
Χαλάει ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Σε κλοιό κακοκαιρίας θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με
βροχές και ισχυρές καταιγίδες, ενώ χιόνια θα πέσουν από το βράδυ του Σαββάτου και σε
ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το Σάββατο στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα
πυκνώσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά
ασθενείς χιονοπτώσεις.
Τα φαινόμενα βαθμιαία από το απόγευμα και από τα δυτικά θα ενταθούν, θα
εκδηλωθούν καταιγίδες ενώ τη νύχτα χιόνια θα πέσουν και σε ημιορεινές περιοχές της
Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Εκδήλωση της ΟΒΣΘ για φορολογικά θέματα
Εκδήλωση ενημέρωσης για φορολογικά θέματα πραγματοποιεί η Ομοσπονδία
Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της για τα
νέα μέτρα που ισχύουν από 1/1/2014 για τους επαγγελματοβιοτέχνες, την Δευτέρα 3
Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 19.00 στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος).
Την ενημέρωση θα κάνει ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών και εξωτερικός συνεργάτης της
ΓΣΕΒΕΕ Βασίλειος Καμπάνης.
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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.

5

