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Με ετήσιο επιτόκιο 8,25% θα ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον
ΟΑΕΕ
Με ετήσιο επιτόκιο 8,25%, έναντι 8,50%, θα ρυθμίζονται πλέον οι ληξιπρόθεσμες
ασφαλιστικές εισφορές προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών,
λόγω της μείωσης του επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Με βάση εγκύκλιο που εξέδωσε η διοικητής του ΟΑΕΕ Γ. Κωτίδου για να
ρυθμίζουν οφειλές οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θα πρέπει να καταθέτουν
υποχρεωτικά πέντε φορολογικά στοιχεία. Αυτά είναι:
1. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ όπως η βεβαίωση έναρξης ή
μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη
φυσικού προσώπου. Για τις Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ και Α.Ε., οι οποίες συστήνονται και
ολοκληρώνουν την έναρξή τους στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) δεν χορηγείται από
τη ΔΟΥ βεβαίωση έναρξης εργασιών και η βεβαίωση διακοπής εργασιών.
2. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους
φορολογικών στοιχείων ή υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για τη
διεκπεραίωση ασφαλιστικών υποθέσεών τους, τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ
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οφείλουν να δέχονται κατά περίπτωση αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων και το ηλεκτρονικά χορηγούμενο εκκαθαριστικό
σημείωμα, μέσω του συστήματος TAXISNET, το οποίο έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου και
ως εκ τούτου δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή επικύρωσή του.
3. Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπα El, Ε5) και τα συνυποβαλλόμενα με
αυτήν έντυπα (Ε2, Ε3), καθώς και τη δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9), που
αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του TAXISNET. Για την απόδειξη της ύπαρξης
εισοδημάτων από γεωργικό επάγγελμα ή για τον προσδιορισμό αυτών σε ποσοστό άνω
του 50% των συνολικών εισοδημάτων γίνεται δεκτό το έντυπο της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, συνοδευόμενο από την Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων κατά τα ανωτέρω.
4. Τα μισθωτήρια συμβόλαια εφ' όσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (μισθωτής ή
εκμισθωτής) είναι διοικητική αρχή είναι διοικητικά έγγραφα και δεν απαιτείται η
θεώρησή τους από τη ΔΟΥ. Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης ή μεταβολής
ή διακοπής εργασιών ατομικών επιχειρήσεων διενεργείται έλεγχος στους φορολογικούς
καταλόγους. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι δηλώθηκαν
ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των ποινικών
κυρώσεων, η σχετική πράξη ανακαλείται αμέσως.
5. Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από
νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της
υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, για τη διασφάλιση
των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση λήψης διοικητικών ή ποινικών μέτρων
εναντίον του υπευθύνως δηλούντος.
Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερομένου όταν
προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα
ΚΕΠ, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.
Markit: Ενα βήμα πριν από την ανάκαμψη η μεταποίηση στην Ελλάδα
Η μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα συρρικνώθηκε με τον μικρότερο ρυθμό τα
τελευταία τέσσερα χρόνια χάρη στην αύξηση της παραγωγής για πρώτη φορά από τα
τέλη του 2009, σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα της Markit. Ο δείκτης υπευθύνων
προμηθειών (PMI) ενισχύθηκε στις 49,2 μονάδες τον Νοέμβριο από τις 47,3 μονάδες τον
Οκτώβριο, με τον κλάδο να παραμένει πάντως σε συρρίκνωση και ένα βήμα πριν από την
ανάπτυξη.
Η μεταποίηση αντιστοιχεί στο ένα δέκατο περίπου της ελληνικής οικονομίας και
συρρικνώνεται συνεχώς την τελευταία τετραετία ως αποτέλεσμα της εξαετούς ύφεσης
της ελληνικής οικονομίας.
Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις ενδείξεις ότι η ελληνική οικονομία βγαίνει σταδιακά
από την ύφεση. Τα επίπεδα παραγωγής αυξήθηκαν ελάχιστα τον Νοέμβριο, πρόκειται
όμως για την πρώτη αύξηση μετά από τέσσερα χρόνια συνεχούς συρρίκνωσης.
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Νέα πτώση κατέγραψαν τον Οκτώβριο τα επιτόκια καταθέσεων
Νέα πτώση κατέγραψε τον Οκτώβριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των
νέων καταθέσεων, ενώ αύξηση κατέγραψε το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Τετάρτη η Τράπεζα της Ελλάδος τα
μέσα επιτόκια των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις
παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 0,39% και 0,41% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο
των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε
περαιτέρω πτώση κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,97%. Το μέσο
σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 6 μονάδες
βάσης, τον Οκτώβριο του 2013, στο 1,90%.
Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη
διάρκεια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 7,19% και 9,36% αντίστοιχα. Το μέσο
επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο
κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 6,77% για
δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης στο 6,19% για δάνεια από
250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 6,14% για δάνεια
άνω του 1 εκατ. ευρώ.
Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης και κληρονομιάς «τακτοποιημένοι»
χώροι
Στη διευκρίνιση ότι η απαλλαγή από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιών
και γονικών παροχών, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, χορηγείται και για τους
χώρους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4178/2013 για τη νομιμοποίηση
αυθαιρέτων προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Προϋπόθεση είναι να
έχει περαιωθεί η διαδικασία καταβολής του ειδικού προστίμου ή να έχει καταβληθεί
ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου. Για την
πιστοποίηση της χρήσης του χώρου, προκειμένου να χορηγηθεί η απαλλαγή της πρώτης
κατοικίας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική έκθεση του μηχανικού, η οποία
είναι αναπόσπαστο μέρος της βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στη
ρύθμιση και στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια ο δηλούμενος χώρος με τη χρήση που
έχει.
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις όπως υπόγειες στάθμες και εσωτερικοί χώροι και
σοφίτες, κατά τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, εφαρμόζεται μειωτικός
συντελεστής 50%, επί του αντίστοιχου εντύπου χώρου χρήσης κατοικίας (έντυπα 1, Κ1
και Κ2 κατά περίπτωση). Τέλος επισημαίνεται ότι ο φόρος μεταβίβασης κληρονομιών ή
γονικών παροχών, ο οποίος καταβλήθηκε για την αξία ρυθμισθέντων χώρων κατά την
υποβολή δηλώσεων, που υπήχθησαν στις διατάξεις της απαλλαγής πρώτης κατοικίας,
μπορεί να επιστραφεί ως αχρεώστητα καταβληθείς εντός τριετίας από την ημερομηνία
καταβολής, μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου.
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Πολυτελή αυτοκίνητα και αδήλωτα ακίνητα έβγαλαν οι έλεγχοι πόθεν έσχες σε
εφοριακούς
Δεκάδες περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού εφοριακών υπαλλήλων έχει εντοπίσει
η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών κατά τους ελέγχους
«πόθεν έσχες». Μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου είχαν διενεργηθεί 93 έλεγχοι «πόθεν έσχες»,
εκ των οποίων 44 σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης,
Υποδιεύθυνσης και Τμήματος Ελέγχου και 49 σε ελεγκτές - υπαλλήλους. Πρόκειται στην
πλειονότητά τους για ελέγχους σε υπαλλήλους που έχουν διευθυντικές θέσεις ευθύνης
και οι οποίοι προβλέπονται στον προγραμματισμό δράσης του υπουργείου, και έχουν
πρωταρχικό στόχο την αυτοκάθαρση του υπουργείου και την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση.
Τα στοιχεία που ανέδειξαν οι έρευνες προκαλούν και αφήνουν υπόνοιες για έκνομες
συναλλαγές καθώς διαπιστώθηκε πως εφοριακοί υπάλληλοι κατέχουν πολυτελή
αυτοκίνητα, αδήλωτα ακίνητα μεγάλης αξίας και εμβάσματα στο εξωτερικό, που σε καμία
περίπτωση δεν καλύπτονται από τα εισοδήματά τους.
Στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός για το Κολέγιο των Επιτρόπων
Στις Βρυξέλλες µεταβαίνει την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, ο οποίος θα
συναντηθεί το µεσηµέρι µε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.
Ακολούθως, και παρουσία του κ. Μπαρόζο, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί µε το Κολέγιο των
Επιτρόπων, στο πλαίσιο της ανάληψης από την Ελλάδα της προεδρίας της ΕΕ.
Ο κ. Σαµαράς θα παρουσιάσει τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας:
Ανάπτυξη, συνοχή, τραπεζική ενοποίηση και πολιτικές για την αντιµετώπιση της
µετανάστευσης. Επίσης, ο πρωθυπουργός αναµένεται να αναφερθεί και στις προσπάθειες που
καταβάλει η χώρα για έξοδο από την κρίση.
Καρφιά Βενιζέλου για Στουρνάρα
Βολές με προκάλυμμα το χιούμορ εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Ευ.Βενιζέλος κατά του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα, από τις Βρυξέλλες. «Ο
Γιάννης Στουρνάρας είναι αναντικατάστατος και γνωρίζει με τον καλύτερο τρόπο τα όσα
περνά ο ελληνικός λαός, τον οποίο συμπονά. Άλλωστε έχει και την μητέρα του με χαμηλή
σύνταξη και γνωρίζει την πραγματικότητα» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Η δηκτική αυτή απάντηση δόθηκε, στη διάρκεια χαλαρής συζήτησης με δημοσιογράφους,
στην ερώτηση αν ο κ. Στουρνάρας προορίζεται για Επίτροπος της Ελλάδας στην ΕΕ μετά
τη λήξη της θητείας της Μαρίας Δαμανάκη. Απάντηση στη δήλωση Βενιζέλου δεν υπήρξε
από τον υπουργό Οικονομικών, ενώ το γεγονός δεν σχολιάστηκε από το Μέγαρο
Μαξίμου, σε μια προσπάθεια να μην πυροδοτηθεί το κλίμα, εν όψει ψήφισης του
προϋπολογισμού.
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Παράταση κινητοποιήσεων έως τις 13 Δεκεμβρίου αποφάσισαν οι γιατροί του
ΕΟΠΥΥ
Στα άκρα οδηγείται η κόντρα των γιατρών του ΕΟΠΥΥ με το υπουργείο Υγείας. Την
Τετάρτη, μία ημέρα μετά την άκαρπη συνάντηση με τον υφυπουργό Υγείας Αντώνη
Μπέζα και τον πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Κοντό, η Εκτελεστική Γραμματεία της
ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την παράταση των απεργιακών κινητοποιήσεων του
κλάδου έως και τις 13 Δεκεμβρίου 2013.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται ανυποχώρητος
διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να εξαιρεθούν οι γιατροί του οργανισμού από το μέτρο
της κινητικότητας. Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν σταλεί σε 700 γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, που
διατηρούν ιδιωτικά απογευματινά ιατρεία, ειδοποιητήρια για τη λήξη της σύμβασής τους,
ενώ την Παρασκευή αναμένεται να παραδοθεί στον υπουργό Υγείας το πόρισμα της
αξιολόγησης για τις ειδικότητες που χρειάζονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Ενεργοποίηση του αντικαπνιστικού νόμου
Στην ενεργοποίηση του αντικαπνιστικού νόμου προχωρά το υπουργείο Υγείας, όπως
προκύπτει από εγκύκλιο που εστάλη στις Περιφέρειες όλης της χώρας αναφορικά με
τους υγειονομικούς ελέγχους σε εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες κλπ εν όψει των εορτών.
Ειδικότερα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται η «αναγκαιότητα εφαρμογής της ισχύουσας
αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα». Σύμφωνα με το
υπουργείο, «ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται εάν υπάρχουν ειδικές πινακίδες
αναρτημένες με το σήμα απαγόρευσης του καπνίσματος στους ανάλογους χώρους, εάν
υπάρχουν τασάκια κ.λ.π στα τραπέζια πελατών, εάν υπάρχει το απαιτούμενο βιβλίο
αναφοράς και καταγραφής ελέγχων σε εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας». Το
υπουργείο προειδοποιεί ότι «θεωρείται δεδομένη η επιβολή κυρώσεων (διοικητικών και
ποινικών), στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις, από τις οποίες είναι
δυνατό να προκληθεί κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία».
Στην «κατάψυξη» η χώρα, ελαφρά βελτίωση από αύριο
Στην «κατάψυξη» βρίσκονται και την Τετάρτη πολλές περιοχές της χώρας. Στην
Πάρνηθα, η κυκλοφορία των οχημάτων μετά το τελεφερίκ γίνεται μόνο με
αντιολισθητικές αλυσίδες. Υπό το μηδέν έχει πέσει ο υδράργυρος σε περιοχές της Βόρειας
Ελλάδας, ενώ οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες. Βελτίωση του καιρού προβλέπεται από την Πέμπτη.
Συνθήκες παγετού επικρατούν στη Δυτική Μακεδονία, με τον υδράργυρο το πρωί της
Τετάρτης να πέφτει στους -5 βαθμούς Κελσίου και στους -3 στην Καστοριά. Τσουχτερό
κρύο επικρατεί και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί
«ήλιος με δόντια», ενώ από νωρίς ο υδράργυρος έδειξε -1 βαθμό Κελσίου στην περιοχή
του αερολιμένα «Μακεδονία». Αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν, επίσης, σε Σέρρες
(-3), Καβάλα (-3) και Βέροια (-1). «Βουτιά» στους -7 βαθμούς Κελσίου έκανε το
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θερμόμετρο στο Νευροκόπι, ενώ τσουχτερό κρύο επικρατεί και στη Θράκη
(Αλεξανδρούπολη, 1 βαθμός).

Oι 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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