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Επιτόκιο 8,76% στα χρέη φορολογουμένων προς το Δημόσιο
Με επιτόκιο 8,76% θα επιβαρύνονται σε ετήσια βάση οι φορολογούμενοι που
καθυστερούν να καταβάλουν τους φόρους τους, ενώ όταν το Δημόσιο καθυστερεί να
επιστρέψει φόρους θα πληρώνει τόκο 6%. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ.
Γιάννη Στουρνάρα καθορίστηκε το επιτόκιο για τον υπολογισμό των τόκων που θα
επιβάλει το Δημόσιο για την καθυστέρηση πληρωμής των φόρων σε 8,51 μονάδες
ετησίως με προσαύξηση κατά το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.
Βάσει της ίδιας απόφασης όταν το Δημόσιο καθυστερεί να επιστρέψει φόρους θα
καταβάλει στον φορολογούμενο τόκο 6% (0,25+5,75). Σημειώνεται πως το Δημόσιο θα
πρέπει να επιστρέφει τα ποσά φόρων ή ΦΠΑ που οφείλει μέσα σε 90 ημέρες. Το 90ήμερο
θα μετράει από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι την ημερομηνία που οι αρμόδιες
υπηρεσίες θα στείλουν ειδοποίησης στον φορολογούμενο να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά για έλεγχο.
ESM: Όχι σε νέο κούρεμα, περιθώριο μόνο για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου
Επαναλαμβάνει την αντίθεσή του σε μείωση των επιτοκίων στα δάνεια στήριξης από τον
ESM o επικεφαλής του μηχανισμού Κλάους Ρέγκλινγκ, λέγοντας πως οι όροι της παροχής
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βοήθειας είναι δεν επιτρέπουν «κούρεμα» -αφήνοντας μόνο ανοικτό το ενδεχόμενο
αλλαγής
των
όρων
των
δανείων
του
πρώτου
μνημονίου.
Μιλώντας στο γερμανικό Spiegel, ο Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι «ίσως υπάρχει ένα μικρό
περιθώριο για τα διμερή δάνεια του πρώτου πακέτου», λέγοντας πως την απόφαση για
κάτι τέτοιο θα έπρεπε να πάρει η κάθε χώρα της Ευρωζώνης ξεχωριστά. Ο επικεφαλής
του μόνιμου μηχανισμού στήριξης της Ευρωζώνης ρωτήθηκε με επισήμανση των
δηλώσεων του Ευ.Βενιζέλου στην πρόσφατη συνέντευξή του στη FAZ. Ο Ευ.Βενιζέλος,
ανέφερε το περιοδικό, κάλεσε για επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμή και μείωση των
επιτοκίων.
«Δύσκολα» κλείνει η διαπραγμάτευση με την τρόικα έως τις 27 Ιανουαρίου
Ανοικτά παραμένουν όλα τα σοβαρά θέματα που σχετίζονται με την επικείμενη
αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος από την τρόικα και σχετίζονται με το
δημοσιονομικό κενό του 2014, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2014 –2017, αλλά και το χρηματοδοτικό κενό του 2014.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr πηγές της ΕΕ δεν συμμερίζονται την πεποίθηση της
ελληνικής κυβέρνησης ότι η τρέχουσα αξιολόγηση της τρόικας θα μπορούσε να
ολοκληρωθεί μέχρι τις 27 Ιανουαρίου.
Τονίζουν, δε, με νόημα πως μπορεί στις 21 Νοεμβρίου η ελληνική κυβέρνηση να κατέθεσε
στη Βουλή σχέδιο προϋπολογισμού που στοχεύει σε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,6%
του ΑΕΠ το 2014, ωστόσο το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ δεν έχουν
συμφωνήσει με τον τρόπο που θα επιτευχθεί αυτό.
Τι αλλάζει στα ενοίκια το 2014
Ανάμεσα στις μεγάλες αλλαγές στη φορολογία για το 2014, συγκαταλέγεται ο τρόπος με
τον οποίο θα φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητα. Πλέον, τα έσοδα αυτά
φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστή 11% ή 33%.
Στον τελευταίο νόμο 4172/2013, τα εισοδήματα από ενοίκια αναφέρονται στο Κεφάλαιο
Ε ως εισόδημα από κεφάλαιο, ενώ στο άρθρο 39, ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει τι θεωρείται ως εισόδημα από κεφάλαιο : «Το εισόδημα
από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και
προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος, με τη μορφή μερισμάτων, τόκων,
δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία.». Η αυτοτελής
φορολόγηση των ενοικίων, έχει θεσμοθετηθεί από το 2012 και θα αφορά και τα
εισοδήματα του 2013.
«Πρεµιέρα» στις 13 Ιανουαρίου για τις εκπτώσεις
Οδηγίες προς τους εμπόρους-μέλη της απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού
Εμπορίου με αφορμή την έναρξη της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου που θα διαρκέσει
από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου. Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι
εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την
ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με
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έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση,
επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι
κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Παράλληλα η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει ότι επιτρέπονται οι προσφορές για 30 ημέρες πριν τις
εκπτώσεις για να λειτουργήσουν εισαγωγικά ως «προπομπός» της κύριας περιόδου των
τακτικών εκπτώσεων.
Η Συνομοσπονδία διευκρινίζει ακόμα για τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή
19 Ιανουαρίου ότι «όλα τα εμπορικά καταστήματα χωρίς κανένα περιορισμό, θα
μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά, την Κυριακή 19η Ιανουαρίου».
Γ.Βρούτσης: Ρεκόρ 10ετίας δείχνει για τον Δεκέμβριο η «Εργάνη»
Αν και η ανεργία επιμένει στο 27%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το υπουργείο
Εργασίας εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την εικόνα που εμφανίζει η
«Εργάνη». Σύμφωνα με αυτήν, τον Δεκέμβριο το ισοζύγιο των θέσεων απασχόλησης είναι
θετικό κατά 19.999 νέες θέσεις, ενώ και στο σύνολο του 2013 υπάρχει θετικό πρόσημο.
Πρόκειται
για
«ρεκόρ
δεκαετίας»
δηλώνει
ο
Γ.Βρούτσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, τον Δεκέμβριο οι αναγγελίες
πρόσληψης ανήλθαν σε 109.797, ενώ οι αποχωρήσεις σε 89.798. Από τις 89.798 συνολικά
αποχωρήσεις, οι 36.055 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 53.743 από
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας, η επίδοση του ισοζυγίου του μηνός
Δεκεμβρίου 2013 είναι η πρώτη θετική επίδοση αντίστοιχου καταγεγραμμένου μηνός
Δεκεμβρίου από το 2001 μέχρι σήμερα, καθώς ο μήνας Δεκέμβριος παρουσίαζε πάντοτε
αρνητικό ισοζύγιο την περίοδο 2001-2012.
Ο Π.Καμμένος αφήνει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Β. Πολύδωρα
Ανοιχτό άφησε ο Πάνος Καμμένος το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Βύρωνα Πολύδωρα.
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 αναφέρθηκε σε πιθανές
συμμαχίες ενόψει εκλογών υπογραμμίζοντας ότι δεν θα συνεργαστεί με Νέα Δημοκρατία,
ΠΑΣΟΚ και Χρυσή Αυγή. «Δεν μας ενδιαφέρει να χτίσουμε ένα νέο κεντροδεξιό κόμμα»
υποστήριξε και πρόσθεσε ότι θα συζητήσει με τον Βύρωνα Πολύδωρα για ενδεχόμενη
συνεργασία λέγοντας: «τον αγαπώ και τον ψήφισα (σ.σ για πρόεδρο της ΝΔ στις
εσωκομματικές εκλογές) . Έκανε τη σύγκρουσή του, λίγο αργά για μένα. Παραμένει όμως
ακόμη μία σημαντική προσωπικότητα. Με το Βύρωνα πάντα συζητούσα, συζητώ και θα
συζητάω. Θα έχουμε συνάντηση τις επόμενες μέρες».
Σε ότι αφορά την κόντρα που έχει ξεσπάσει, με τον υπουργό Υγείας, 'Αδωνι Γεωργιάδη
είπε, μεταξύ άλλων: «είναι άλλο να αντιμετωπίζεις κάποιον που λειτουργεί ως υστερικός
απέναντί σου. Τον μόνο τρόπο που έχω, είναι να πάω στη Δικαιοσύνη».
Αναφερόμενος στο θέμα με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ικαρία, είπε: «Αποδείξεις
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υπάρχουν και είναι κατατεθειμένες στην εφορία. Αποφάσισα από την τσέπη μου να
πληρώσω τους καλεσμένους δημοσιογράφους ,για να μην πει κανείς ότι τους πλήρωσε το
υπουργείο».
Δεν έδωσε το παρών στη διάρκεια της άδειάς του ο Χριστόδουλος Ξηρός
Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς ο καταδικασμένος για τη 17Νοέμβρη
Χριστόδουλος Ξηρός δεν έδωσε το παρών στο αστυνομικό τμήμα Καλλικράτειας στη
Χαλκιδική, χθες Δευτέρα, ενώ βρίσκεται σε 9ημερη άδεια λόγω των εορτών. Η άδεια του
Χριστόδουλου Ξηρού ολοκληρώνεται αύριο, Τετάρτη, ωστόσο σύμφωνα με τους όρους
της άδειάς του οφείλει να δίνει το παρών στο αστυνομικό τμήμα κάθε μέρα.
Για «πολιτική στάση, συνεπή με την επαναστατική δράση του», έκανε λόγο ο δικηγόρος
του Χρ.Ξηρού, Φραγκίσκος Ραγκούσης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.
Η αστυνομία έχει αρχίσει εντατικές έρευνες στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη για τον
εντοπισμό του Χριστόδουλου Ξηρού. Παράλληλα, δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν
ληφθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε σήμερα τα
ξημερώματα ο Σάββας Ξηρός, καθώς η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί
σημαντικά.
Για «ανατριχιαστική δήλωση» έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σ.Κεδίκογλου
αναφερόμενος στη δήλωση του κ. Ραγκούση, τονίζοντας ότι «οι καταδικασμένοι
τρομοκράτες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι απλοί κρατούμενοι».
Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, από φωτιά στο Κορδελιό
Τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί ενάμισι έτους, ανασύρθηκαν νεκρά από την
Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Κορδελιό
Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και το εγγονάκι τους. Άλλα δύο άτομα, ένας
οκτάχρονος και ένας 20χρονος έχουν υποστεί εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο
νοσοκομείο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας.
Για κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
Στα 18,75 εκατ. ευρώ η ζημιά της Κρι Κρι από την πυρκαγιά
Στα 18,75 εκατ. ευρώ προσδιορίζεται, βάσει της αρχικής εκτίμησης, το ύψος της ζημιάς
από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα παραγωγής γαλακτοκομικών της Κρι-Κρι
στις Σέρρες, στις 24 Δεκεμβρίου 2013. Η εταιρεία διευκρινίζει πως δεν θα προκύψει
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης, καθ’ ότι οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις
και το περιεχόμενο τους ήταν επαρκώς ασφαλισμένα.
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, ο χρονικός ορίζοντας της είσπραξης της
ασφαλιστικής αποζημίωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, στην παρούσα
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φάση. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί εντός του
2014. Η Κρι-Κρι αναφέρει επίσης ότι για την αποκατάσταση της παραγωγικής
λειτουργίας της μονάδας γαλακτοκομικών έχει καταρτιστεί ήδη επιχειρησιακό σχέδιο
άμεσης ανοικοδόμησης νέου εργοστασίου στον ίδιο χώρο. Με το νέο εργοστάσιο, η
πλήρης αποκατάσταση της παραγωγικής λειτουργίας γαλακτοκομικών αναμένεται εντός
του 2014.
Πέπλο ομίχλης σκέπασε τη Θεσσαλονίκη
Πυκνή ομίχλη καλύπτει από νωρίς το πρωί μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης προκαλώντας
προβλήματα στη λειτουργία του αερολιμένα «Μακεδονία». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι
πρωινές αναχωρήσεις των αεροσκαφών που βρίσκονταν από χθες το βράδυ στο
αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκαν κανονικά, ωστόσο η ομίχλη εμπόδισε την προσγείωση
δύο αεροσκαφών.
Η ομίχλη αποδίδεται στην έντονη υγρασία που καταγράφεται στην πόλη και όχι στις
υψηλές τιμές αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10. Τα επίπεδα των αιωρούμενων
σωματιδίων χαρακτηρίζονται από ειδικούς φυσιολογικά. Σήμερα το πρωί η ωριαία τιμή
των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 που καταγράφηκε στους σταθμούς μέτρησης του
δημοτικού δικτύου ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ήταν 56 mg/ανά κυβικό μέτρο
στο σταθμό Εγνατίας, ενώ δεν ξεπέρασε τα 72 mg/ανά κυβικό μέτρο στην Τούμπα.
Στα 125 δισ. δολάρια το κόστος των φυσικών καταστροφών το 2013 παγκοσμίως
Το συνολικό κόστος των φυσικών καταστροφών παγκοσμίως το 2013 ανήλθε σε
περίπου 125 δισ. δολάρια ή στα 92 δισ. ευρώ, ποσό που θεωρείται μικρότερο σε σχέση με
τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με μελέτη της γερμανικής αντασφαλιστικής Munich
Re που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τη εταιρεία, τα τελευταία δέκα
χρόνια οι φυσικές καταστροφές προκάλεσαν ζημιές συνολικού ύψους 184 δισ. δολαρίων
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για το 2013 το ποσό για τον τομέα της ασφάλισης ανήλθε σε 31 δισ. δολάρια, δηλαδή
λιγότερο από το μέσο όρο των 56 δισ. δολαρίων των τελευταίων δέκα ετών, τονίζει στη
μελέτη της η εταιρεία. Σύμφωνα με τη μελέτη της Munich Re, το 2013, οι φυσικές
καταστροφές με το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος ήσαν οι πλημμύρες στη νότια και
ανατολική Γερμανία και στις γειτονικές χώρες, τον Ιούνιο. Οι πλημμύρες αυτές
προκάλεσαν ζημιές 11,7 δισ. ευρώ.
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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.
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