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Ανοίγει η εφαρμογή για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις
Σε λειτουργία θα βρίσκεται από σήμερα Δευτέρα η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών.
Οι υποβολές θα γίνονται μέχρι και τρεις ημέρες πριν την υποβολή της περιοδικής
δήλωσης ΦΠΑ. Για να προετοιμαστούν όμως καλύτερα τα μηχανογραφικά συστήματα θα
υπάρχει η δυνατότητα οι πρώτοι 4 μήνες του 2014 να υποβληθούν όλοι μαζί τον Μάιο.
Ωστόσο όσοι επαγγελματίες είναι ήδη προετοιμασμένοι μπορούν να ξεκινήσουν να
υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις τον μήνα Ιανουάριο.
Προσυμπληρωμένοι κωδικοί στις δηλώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών
Παύει η υποχρέωση της έντυπης αποστολής βεβαιώσεων από τους ελεύθερους
επαγγελματίες καθώς από εφέτος υποβάλλεται ηλεκτρονικά η βεβαίωση για τις αμοιβές
των ελευθέρων επαγγελματιών. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων στοχεύει σε προσυμπληρωμένους κωδικούς με τους παρακρατούμενους φόρους
των ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς τα σχετικά ποσά θα προκύψουν από την
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ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα στην
ειδική εφαρμογή της ΓΓΔΕ.
Μαζί με τις βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει οι υπόχρεοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και τις
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων , αλλά και τις βεβαιώσεις των εισοδημάτων από
εμπορικές επιχειρήσεις. Εκτός από την υποβολή των βεβαιώσεων, οι υπόχρεοι θα πρέπει
να υποβάλλουν και τις ανάλογες οριστικές δηλώσεις.
Η υποβολή των βεβαιώσεων για τις αμοιβές των ελευθέρων επαγγελματιών ξεκίνησε
στις 27 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου 2014. Η έναρξη υποβολής των
οριστικών δηλώσεων των ανωτέρω αμοιβών θα γίνει στις 17 Μαρτίου και θα πρέπει να
ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2014.
Στα 62,29 δισ.ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
Στα 62,295 δισ. ευρώ ανήλθε το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο,
τον Δεκέμβριο του 2013. Οι παλαιές (έως 31.12.2012) οφειλές προς το δημόσιο
διαμορφώθηκαν σε 53,017 δισ. ευρώ, ενώ τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη (που
δημιουργήθηκαν
το
2013)
αυξήθηκαν
κατά
9,278
δισ.
ευρώ.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους εισπράχθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 3,2
δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών
για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και την πορεία των
ελέγχων με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2013. Σύμφωνα με αυτά,
παρατηρείται υστέρηση του αριθμού των ελέγχων σε σχέση με τους στόχους που είχαν
τεθεί.
Το 2013 θα έπρεπε να έχουν γίνει 680 προσωρινοί έλεγχοι και έγιναν 561, ενώ θα έπρεπε
επίσης να είχαν ολοκληρωθεί 596 τακτικοί έλεγχοι μεγάλων επιχειρήσεων, έναντι 324
που έγιναν τελικά Στον ΦΠΑ διενεργήθηκαν 9.932 έλεγχοι έναντι 11.000 έλεγχοι που
ήταν ο στόχος, ενώ στους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου αντί για 910, έγιναν 454
έλεγχοι.
Κατά της χορήγησης νέας βοήθειας στην Ελλάδα το Die Linke
Κατά της χορήγησης τρίτου πακέτου στην Ελλάδα για την κάλυψη του χρηματοδοτικού
κενού τάσσεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Γερμανία, Die Linke,
υποστηρίζοντας την πρόταση της Bundesbank για εφάπαξ επιβολή κεφαλαιακού φόρου.
«Η εξαγγελία από τον Β. Σόιμπλε ενός τρίτου πακέτου βοήθειας είναι ένα ακόμη δώρο
δισ, ευρώ προς τους Έλληνες ολιγάρχες και τους πιστωτές της Ελλάδας», αναφέρεται σε
γραπτή ανακοίνωση που υπογράφει η Ζάρα Βάγκενκνεχτ, πρώτη αντιπρόεδρος της
κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το Die Linke κατηγορεί την γερμανική
κυβέρνηση ότι «κάνει αγώνα για τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις σε βάρος της
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, αλλά αρνείται, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να
καλέσει στα ταμεία τους έλληνες ολιγάρχες. Έτσι μετατρέπεται σε συνήγορο των
εκατομμυριούχων».
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Μικρότερη της αναμενόμενης η ύφεση στο δ' τρίμηνο 2013
Ενδείξεις ότι η ύφεση στο τέταρτο τρίμηνο του 2013, αλλά και στο σύνολο του περυσινού
έτους, διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που εκτιμούσε η τρόικα διαθέτει
το υπουργείο Οικονομικών. Η επιβεβαίωση των προσδοκιών αυτών αναμένεται στις 14
Φεβρουαρίου 2013 όταν και η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) θα ανακοινώσεις τις
αρχικές της εκτιμήσεις για τους Εθνικούς Λογαριασμούς στο τέταρτο τρίμηνο του 2013.
Σημειώνεται πως ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2013 τα στοιχεία για το ΑΕΠ ήταν
καλύτερα από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της τρόικας η οποία έχει υιοθετήσει ένα πιο
δυσμενές σενάριο για την ύφεση. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 η ύφεση
διαμορφώθηκε στο 5,5%, στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου υποχώρησε στο 3,7% και στο
τρίμηνο
Ιουλίου-Σεπτεμβρίου
αποκλιμακώθηκε
περαιτέρω
στο
3%.
Πληροφορίες αναφέρουν πως την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου η ύφεση
διαμορφώθηκε κοντά στο 3,3%- 3,4%. Σε ετήσια λοιπόν βάση το ΑΕΠ το 2013 μειώθηκε
κατά 3,8% -3,9% επίδοση που διευκολύνει περαιτέρω την διαπραγματευτική θέση της
κυβέρνησης , καθώς επιβεβαιώνεται το μακροοικονομικό της σενάριο και διαψεύδεται
εκείνο της τρόικας.
Βελτίωση κατέγραψε το οικονομικό κλίμα τον Ιανουάριο σύμφωνα με το ΙΟΒΕ
Μικρή βελτίωση κατέγραψε τον Ιανουάριο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα συμφωνά
με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας που καταρτίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινήθηκε τον Ιανουάριο στις 92,6
μονάδες, ήτοι σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του Δεκεμβρίου (91,4
μονάδες). Από τους επιμέρους τομείς, σημειώθηκε βελτίωση στις επιχειρηματικές
προσδοκίες ιδιαίτερα σε λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες και κατασκευές. Αντιθέτως η
καταναλωτική εμπιστοσύνη διορθώνει την άνοδο της εορταστικής περιόδου, κάτι που
χαρακτηρίζεται ως φυσιολογικό.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ ο δείκτης κινείται με μικρές διακυμάνσεις τους τελευταίους 6-7
μήνες, καθώς υπάρχει η αίσθηση αναμονής για τις ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις. Όπως
τονίζουν οι αναλυτές του Ιδρύματος, πολίτες και επιχειρήσεις έχουν προσαρμόσει τις
προσδοκίες τους σε νέα επίπεδα, με το βαθμό απαισιοδοξίας να έχει αμβλυνθεί, αλλά και
με το συνολικό δείκτη να μην ενισχύεται σημαντικά.
Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2009 ανήλθε ο PMI στην Ελλάδα
Σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2009 πέρασε η ελληνική
μεταποίηση τον Ιανουάριο του 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία για το Δείκτη Υπευθύνων
Προμηθειών (PMI) στην ελληνική μεταποίηση της εταιρείας ερευνών Markit.
Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών αναρριχήθηκε τον Ιανουάριο στις 51,2
μονάδες από 49,6 το Δεκέμβριο. Σημειώνεται πως οι 50 μονάδες αποτελούν το όριο
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μεταξύ της επέκτασης και της συρρίκνωσης του μεταποιητικού τομέα και είναι η πρώτη
φορά από τον Αύγουστο του 2009 (53 μήνες συνολικά) που ο ελληνικός PMI ξεπερνά τις
50 μονάδες.
Η ανάκαμψη του Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών τον Ιανουάριο βασίσθηκε στην αύξηση
της παραγωγής και των νέων παραγγελιών, ενώ θετικά συνέβαλαν και οι εξαγωγές.
Δύο λύσεις για τις επιστροφές στα ειδικά μισθολόγια εξετάζει η κυβέρνηση
Δυο εναλλακτικά σχέδια για να καλυφθεί η «τρύπα» που θα προκύψει από τις
επιστροφές για τα ειδικά μισθολόγια, μετά τις δικαστικές αποφάσεις, εξετάζονται από
την κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Έθνος, μελετάται η καταβολή
αναδρομικών σε βάθος 10ετίας ή περικοπή μισθών για να υπάρξει συμψηφισμός αν τα
ποσά είναι μεγάλα. Με τους μέχρι στιγμής υπολογισμούς, εκτιμάται ότι από την
επιστροφή των ποσών θα προκύψει «τρύπα» 1,1 δισ. ευρώ σε περίπτωση καθολικής
δικαίωσης σε ανώτατο βαθμό και των εν ενεργεία υπαλλήλων και των συνταξιούχων.
Στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά μεταβαίνει κλιμάκιο υπουργών
Στην Κεφαλονιά μεταβαίνουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, Παιδείας,
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας, προκειμένου
να συντονίσουν την καταγραφή των ζημιών και αποκατάστασης των προβλημάτων με
βάση τα δεδομένα που δημιουργούνται στο νησί μετά το νέο σεισμό των 5,7 βαθμών.
Στο νησί μεταβαίνει και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Πάτροκλος
Γεωργιάδης, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο νησί. Σύσκεψη για την Κεφαλονιά με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς πραγματοποιείται στο υπουργείο Υποδομών, υπό τον
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στο νησί μεταβαίνει εκ νέου ο γγ Δημοσίων Έργων, Στράτος
Σιμόπουλος, επικεφαλής κλιμακίου μηχανικών.
Αγροτικά μπλόκα σε πολλά σημεία ανά τη χώρα
Σε δεκάδες μπλόκα προχωρούν οι αγρότες όλης της χώρας, διαμαρτυρόμενοι για
σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων τα φορολογικά, ενώ ψηλά στην ατζέντα των
διεκδικήσεων τους βρίσκονται ζητήματα που αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής και
τα δάνεια.
Οι αγρότες στήνουν μπλόκα σε διάφορα σημεία κατά μήκος της εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης - Αθηνών, καθώς επίσης και σε διάφορους κόμβους του επαρχιακού
δικτύου της βόρειας Ελλάδας. Το μπλόκο των Θεσσαλών αγροτών, που πρωτοστατούν
στις κινητοποιήσεις, θα στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας, στην εθνική ΑθηνώνΘεσσαλονίκης, έξω από τη Λάρισα, ενώ στον Έβρο, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε
να βγουν τα τρακτέρ στο ύψος της ΕΒΖ στην Ορεστιάδα την Τρίτη.
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Οδ.Βουδούρης: Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ και δεν μετανιώνω για το πρώτο Μνημόνιο
«Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ και δεν μετανιώνω που ψήφισα το μνημόνιο» δήλωσε στο ΒΗΜΑ 99,5 ο
υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Οδυσσέας Βουδούρης, απαντώντας στις
επικρίσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την υποψηφιότητά του. «Το ψηφοδέλτιο μου είναι
ανεξάρτητο»
τόνισε.
Την υποψηφιότητα Βουδούρη επέκρινε σκληρά η πλευρά Λαφαζάνη επισημαίνοντας ότι
ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ έχει ψηφίσει τα μνημόνια, αλλά και την
προγραμματική συμφωνία της τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ το
καλοκαίρι του 2012 και δεν συνιστά αριστερή πρόταση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
του Μαΐου.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
εξοπλισμού τριών βιβλιοθηκών για τις ανάγκες του Τμήματος Μητρώου – Γ. Ε. ΜΗ. – Υ. Μ.
Σ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των κρατήσεων.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 του προϋπολογισμού εξόδων του ΒΕΘ. Η ανάδειξη
του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις σχετικές
τεχνικές προδιαγραφές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΒΕΘ, στην οδό Αριστοτέλους 27, στον
3ο όροφο, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να
καταθέσουν γραπτές προσφορές, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2014.

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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