5 Φεβρουαρίου 2014

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των ΜΥΦ
Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας όλοι οι
επιτηδευματίες θα μπορούν να υποβάλλουν τις μηνιαίες καταστάσεις πελατών
προμηθευτών (γνωστές πλέον και ως ΜΥΦ). Βάσει της απόφασης που έχει ήδη εκδοθεί, η
αποστολή των τιμολογίων στην εφορία ανά μήνα, έχει καταστεί υποχρεωτική από την 1η
Ιανουαρίου 2014 για όλους, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν
(απλογραφικά, διπλογραφικά κλπ). Επίσης, δεν υπάρχει εξαίρεση ούτε όσον αφορά στο
ύψος των τιμολογίων. Αναγράφονται κανονικά τα στοιχεία όλων των τιμολογίων από το
1ο ευρώ.
Σύμφωνα με τη naftemporiki.gr βάσει της απόφασης που έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ,
τα τιμολόγια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου μπορούν να αποσταλούν μέχρι και τη
λήξη της προθεσμίας του Μαρτίου. Δηλαδή μέχρι και τρεις εργάσιμες πριν εκπνεύσει η
προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ από όσους τηρούν διπλογραφικά (σ.σ
είναι τα παλαιά γʼ κατηγορίας) βιβλία. Πρακτικά, η προθεσμία εκπνέει στις 17-18 του
επομένου μήνα από την έκδοση του τιμολογίου.
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O γενικός γραμματέας φορολογικών εσόδων, έχει μιλήσει περί λανθασμένης διατύπωσης
στην απόφαση και έχει προαναγγείλει διόρθωση έτσι ώστε η περίοδος προσαρμογής από
2μηνη (Ιανουάριος-Φεβρουάριος και δήλωση τον Μάρτιο) να γίνει 4μηνη (ΙανουάριοςΑπρίλιος και δήλωση τον Μάιο.
Πλήρωσαν τους φόρους αλλά εμφανίζονται να χρωστούν
Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι ενώ έχουν πληρώσει κανονικά εντός
των προβλεπόμενων προθεσμιών τα ποσά των φόρων που χρωστούσαν εμφανίζονται
στο Taxis και στο Taxisnet να μην έχουν εξοφλήσει τους φόρους. Έτσι θεωρούνται
οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών και δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν φορολογική
ενημερότητα για διάφορες συναλλαγές τους ενώ παράλληλα κινδυνεύουν ακόμη και με
κατασχέσεις εισοδημάτων και καταθέσεων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Ημερησία, τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες φορολογούμενοι
βλέπουν στο «λογαριασμό» τους στο Taxisnet να τους έχουν καταλογιστεί ως
«ληξιπρόθεσμες οφειλές» τα ποσά των μηνιαίων δόσεων φόρου εισοδήματος ή φόρου
ακίνητης περιουσίας ή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης που έχουν ήδη εξοφλήσει στις
τράπεζες με βάση την «Ταυτότητα Οφειλής».
Όπως γράφει η εφημερίδα, οι φορολογούμενοι που επισκέφθηκαν την εφορία τους για
να διαμαρτυρηθούν ενημερώθηκαν από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. ότι τα
πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών ενημερώνονται για πληρωμές
που γίνονται μέσω των τραπεζών με μεγάλη καθυστέρηση που μπορεί να φθάσει ακόμη
και τις 2 ή 3 εβδομάδες.
Με προβλήματα η έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας
Προβλήματα εμφανίζει το σύστημα Taxis με αποτέλεσμα σύγχυση για χιλιάδες
φορολογούμενους και ταλαιπωρία για όσους θέλουν να εκδώσουν πιστοποιητικό
φορολογικής ενημερότητας. Το πρόβλημα αρχίζει από τις τεχνικές διαδικασίες
μετάβασης από το παλαιό στο νέο σύστημα Taxis και εκδηλώνεται με αδυναμία του
συστήματος να καταχωρίσει εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων. Έτσι, χιλιάδες
φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν πληρώσει στην ώρα τους τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις, εμφανίζονται στο Τaxisnet ότι εξακολουθούν να χρωστούν.
Παράλληλα, καταγράφονται φαινόμενα όπου σε δύο ενεργές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων
οφειλών του ίδιου φορολογούμενου οι οποίες εξοφλούνται μέσω πάγιας τραπεζικής
εντολής, η πρώτη έχει εξοφληθεί κανονικά και η δεύτερη να είναι εκπρόθεσμη. Τα
φαινόμενα αυτά έχουν θορυβήσει τους φορολογούμενους οι οποίοι ανησυχούν για τυχόν
επιβολή προσαυξήσεων επί των οφειλών τους που φαίνονται μη εξοφλημένες, αλλά και
για ενδεχόμενη απώλεια ρύθμισης οφειλών, καθώς αν δεν πληρωθεί μια δόση
εμπρόθεσμα βγαίνουν εκτός ρύθμισης.
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Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης ξεκαθαρίζει ότι το
πρόβλημα είναι τεχνικού χαρακτήρα και θα διευθετηθεί τις επόμενες ημέρες. Παρ’όλα
αυτά, όσοι έχουν εξοφλήσει τους φόρους τους και εμφανίζεται στην προσωπική τους
σελίδα στο Τaxis ότι εξακολουθούν να χρωστούν, είναι σαφές πως δεν μπορούν να
εκδώσουν μέσω Τaxisnet φορολογική ενημερότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να
απευθυνθούν στις ΔΟΥ.
Αύξηση των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα
Θετικό κατά 6.397 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων τον
Ιανουάριο του 2014 στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού
συστήματος Εργάνη. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 95.450, ενώ οι
αποχωρήσεις σε 89.053. Όπως ανακοινώθηκε, από τις 89.053 συνολικά αποχωρήσεις, οι
41.111 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 47.942 από καταγγελίες
συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Από τη σύγκριση των στοιχείων του Ιανουαρίου με τον αντίστοιχο μήνα του 2013
προκύπτει θετική επίδοση για τον Ιανουάριο του 2014 (θετικό ισοζύγιο 6.397 νέων
θέσεων) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-17.507) πέρυσι. Το υπουργείο Εργασίας σπεύδει
να επισημάνει ότι η επίδοση του ισοζυγίου ροών του Ιανουαρίου «είναι η πρώτη θετική
επίδοση αντίστοιχου καταγεγραμμένου μηνός Ιανουαρίου από το 2001 μέχρι σήμερα».
Συνελήφθη στην Αθήνα ο Άγγελος Φιλιππίδης
Στην Αθήνα επέστρεψε το πρωί της Τετάρτης ο πρώην διοικητής του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου Άγγελος Φιλιππίδης. Προηγήθηκε συμφωνία μεταξύ του υπουργείου
Εξωτερικών και των τουρκικών Αρχών. Αμέσως συνελήφθη από αστυνομικούς και
μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Λίγο πριν οδηγηθεί
στο εσωτερικό του κτιρίου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, ο κ. Φιλιππίδης, δήλωσε
στους δημοσιογράφους: «Προσήλθα οικειοθελώς, όπως υποσχέθηκα χθες το βράδυ».
Είχε προηγηθεί συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών και των τουρκικών
Αρχών. Όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές, η επιστροφή το πρώην επικεφαλής του ΤΤ
είναι συνέπεια απόφασης απέλασης από την Τουρκία. Ο Άγγελος Φιλιππίδης, που
καταζητείται με ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές, έφτασε στο Ελ. Βενιζέλος με
την πτήση ΤΚ 1845 των τουρκικών αερογραμμών και με προγραμματισμένη ώρα άφιξης
στις 9.05.
«Ο πελάτης μου εκτελεί την δέσμευσή του», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο συνήγορός του
Αθανάσιος Βαρλάμης. Εις βάρος του κ. Φιλιππίδη είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την
υπόθεση του ΤΤ -υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον 400
εκατ. ευρώ.
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Μίχαλος: Δεν θα είμαι υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων
Δεν θα είναι τελικά υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο οποίος ερωτηθείς από δημοσιογράφο διευκρίνισε τα εξής:
«Είναι αλήθεια ότι δέχθηκα την προτροπή παραγωγικών φορέων της πόλης, να ηγηθώ
μιας προσπάθειας με στόχο την οικονομική αναζωογόνηση της Αθήνας. Μιας
προσπάθειας, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη
στήριξη της κοινωνικής συνοχής και πραγματική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών.Θεώρησα την πρόταση αυτή ιδιαίτερα τιμητική. Και δεν κρύβω ότι θα ήταν μια
μεγάλη πρόκληση να υπηρετήσω το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, μια πόλη με σημαντικά
προβλήματα, αλλά και με σπουδαίες δυνατότητες.
Ωστόσο, κυρίαρχη για μένα ήταν και θα είναι η δέσμευσή μου απέναντι στον
επιμελητηριακό θεσμό, τον οποίο υπηρετώ» ανέφερε ο κ. Μίχαλος υπογραμμίζοντας ότι
«είμαι αποφασισμένος να παραμείνω και να στηρίξω το ρόλο και τη δραστηριότητα των
Επιμελητηρίων, τα οποία απειλούνται άμεσα με υποβάθμιση εξαιτίας του νέου θεσμικού
πλαισίου που θα ισχύσει από το 2015».
Συνάντηση με Γ.Στουρνάρα ζητούν οι αγρότες - Συνέλευση στην Ημαθία
Καθοριστικές θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για το μέλλον των αγροτικών
κινητοποιήσεων, με ορισμένους από τους αγρότες να πραγματοποιούν σήμερα
συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν τα μελλοντικά τους βήματα, ενώ άλλους να
φροντίζουν για τον καλύτερο συντονισμό των μπλόκων τους το προσεχές Σάββατο.
Κοινό αίτημα, ωστόσο, όλων αποτελεί μια συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών
Γ.Στουρνάρα, όπως και με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Στη Θεσσαλία, το
μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε να συγκαλέσει πανελλαδική σύσκεψη
αγροτοσυνδικαλιστών για το προσεχές Σάββατο, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των
μπλόκων
καλώντας
στη
συγκέντρωση
και
όλους
τους
εργαζόμενους.
Μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή, το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια θα επισκεφθεί
ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης
Κουτσούμπας. Για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους αποφασίζουν σήμερα, Τετάρτη, οι
αγρότες της Ημαθίας, με τους αγρότες από Νάουσα και Αλεξάνδρεια να κατευθύνονται
ήδη στον κόμβο της Κουλούρας.
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ΚΕΠ Υγείας θα λειτουργήσει στο Πανόραμα
Σε κεντρικό σημείο του Πανοράματος θα λειτουργήσει το μοναδικό εκτός Αττικής ΚΕΠ
Υγείας από τα 14 που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα. Η πρωτοβουλία
υλοποιείται από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας
(ΕΔΔΥΠΠΥ) και οι ανακοινώσεις έγιναν χθες από τον πρόεδρο του Δικτύου και δήμαρχο
Αμαρουσίου Γιώργο Πατούλη και 13 δημάρχους της χώρας, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος
Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
Τα ΚΕΠ Υγείας θα παρέχουν σε υγιείς πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλονται σε
εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου πριν νοσήσουν, θα τους ευαισθητοποιούν σε
θέματα υγείας και πρόληψης και θα τους ενημερώνουν για τις δυνατότητες πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους.
Παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο 1ο Γερμανο-Ελληνικό
Επιχειρηματικό Φόρουμ
Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την υποβολή
δηλώσεων συμμετοχής στο 1ο Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Φόρουμ. Το φόρουμ
πραγματοποιείται στην Κολωνία, στις 19 Μαρτίου. Από ελληνικής πλευράς η διοργάνωση
υποστηρίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
Κατά το πρώτο μέρος του φόρουμ, θα αναλυθούν οι επιδράσεις των ελληνο-γερμανικών
αδελφοποιήσεων των πόλεων στην τοπική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένοι τομείς συνεργασίας μεταξύ των γερμανικών και
ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προγράμματος. Το πρώτο
μέρος της εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί στη γερμανική & ελληνική γλώσσα, θα κλείσει με
την παράθεση γεύματος.
Στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθούν κατ’ιδίαν Β2Β συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων
και Γερμανών επιχειρηματιών. Οι τομείς, για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον
συνεργασίας από γερμανικής πλευράς, εστιάζονται κυρίως στην ανακύκλωση και
επεξεργασία απορριμμάτων, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις τεχνολογίες πληροφορικής,
τις τηλεπικοινωνίες, τη βιομηχανία ενδυμάτων/καλτσών, τα βιομηχανοποιημένα
αγροτικά προϊόντα delicatessen, τον τουρισμό. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα
πραγματοποιηθούν στην αγγλική ή τη γερμανική γλώσσα. Το ταξίδι στην Κολωνία και η
διαμονή πραγματοποιείται με τη φροντίδα των συμμετεχόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, κα. Ελένη Παπαλιά, τηλ.2310-271708,
Στα υψηλότερα επίπεδα 30 μηνών ο μεταποιητικός τομέας της Ευρωζώνης
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Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2011 διαμορφώθηκε ο συνολικός δείκτης
δραστηριοτήτων (ΡΜΙ) για τον ιδιωτικό τομέα της Ευρωζώνης. Ο συνολικός ΡΜΙ
διαμορφώθηκε στις 52,9 μονάδες τον Ιανουάριο, από 52,1 το Δεκέμβριο, αρκετά πάνω
από το 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη με τη συρρίκνωση εργασιών.
Ο ΡΜΙ για τον κλάδο υπηρεσιών ενισχύθηκε σε υψηλό 4 μηνών, αγγίζοντας το 51,6 από
51 τον προηγούμενο μήνα. Και πάλι όμως, η αρχική εκτίμηση ήταν υψηλότερη, στο 51,9.
«Ο δείκτης της Ευρωζώνης είναι λίγο χαμηλότερος από την αρχική εκτίμηση, αλλά και
πάλι σηματοδοτεί μία πολύ ενθαρρυντική εκκίνηση για το έτος» ανέφερε σύμφωνα με το
Reuters ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής ανάλυσης της Markit.

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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