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Καταβολή του ΦΠΑ μόνο με την εξόφληση του τιμολογίου
Μεγάλες ανατροπές στο ισχύον καθεστώς ΦΠΑ για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες, φέρνει το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος του οικονομικού επιτελείου
είναι να αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά και να «ξεμπλοκάρουν» οι επιχειρηματίες που
βρίσκονται σε απόγνωση γιατί δεν μπορούν να αποδώσουν έναν φόρο που δεν έχουν
εισπράξει γιατί δεν έχουν εξοφληθεί για τις υπηρεσίες τους.
Σύμφωνα με το σχέδιο που δημοσιεύουν τα «Νέα» η διάταξη θα προβλέπει ότι όποιος δεν
έχει πληρωθεί τον ΦΠΑ για οποιαδήποτε συναλλαγή του, είτε με το Δημόσιο είτε με
ιδιώτες, δεν θα είναι υποχρεωμένος και να τον αποδώσει μέχρι να εξοφληθεί το σχετικό
τιμολόγιο. Η συγκεκριμένη διάταξη σε πρώτη φάση θα αφορά σε όσους έχουν τζίρο έως
500.000 ευρώ και μόνο για συναλλαγές χονδρικής.
Το νέο σύστημα οι φορολογούμενοι θα μπορούν να το δοκιμάσουν και αν κρίνουν ότι δεν
τους συμφέρει θα μπορούν να βγουν από αυτό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο. Το
νέο σύστημα θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου κι εκτιμάται ότι μπορεί να αποκόψει το
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κύμα λουκέτων στην αγορά εξαιτίας της αδυναμίας απόδοσης του ΦΠΑ από τους
επιχειρηματίες.
Απόφαση για επιστροφή φόρου σε όσους χρωστούν ΕΝΦΙΑ
Οι οφειλές του ΕΝΦΙΑ δεν θα λαμβάνονται υπόψη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και οι
δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν τα χρήματά τους κανονικά, σύμφωνα με
απόφαση της γγ δημοσίων εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
«Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται από τον
αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών που έχουν
προκύψει από την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)
έτους 2014. Η ανωτέρω εξαίρεση παρέχεται μέχρι και την 30&9&2014», αναφέρεται
στην απόφαση.
Η 30η Σεπτεμβρίου θα είναι η νέα προθεσμία πληρωμής του ΕΝΦΙΑ οπότε όποιος δεν
πληρώσει μέχρι τότε τη δόση που του αναλογεί, θα βαρύνεται από αυτό το χρονικό
σημείο και μετά με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η απόφαση της κυρίας Σαββαίδου ισχύει ήδη
καθώς δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ με ημερομηνία 13/08.
ΥΠΟΙΚ καλεί ΕΛΣΤΑΤ για περισσότερες δόσεις στον ΕΝΦΙΑ
Περισσότερες δόσεις για τον ΕΝΦΙΑ επιδιώκει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης,
προκειμένου να εκτονώσει και την κοινωνική δυσαρέσκεια που προκλήθηκε από το
πρώτο φιάσκο με τα εκκαθαριστικά. Το ΥΠΟΙΚ ζήτησε από την ΕΛΣΤΑΤ απάντηση στο
ερώτημα αν η είσπραξη μπορεί να παραταθεί και πέραν του Δεκεμβρίου, χωρίς να
υπάρξει κίνδυνος εκτροχιασμού των εσόδων.
Όπως αναφέρεται στον Ελεύθερο Τύπο της Πέμπτης, ακόμα και αν η ΕΛΣΤΑΤ απαντήσει
θετικά στο ερώτημα, το «πράσινο» φως πρέπει να δοθεί από την τρόικα..
Ο προγραμματισμός έχει ήδη ανατραπεί καθώς η πρώτη δόση έπρεπε να καταβληθεί στα
τέλη Ιουλίου, στη συνέχεια μετατέθηκε για τις 29 Αυγούστου και τώρα έχει πάλι
μετατεθεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Εντυπωσιακό είναι σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι
παρά την αναστάτωση, κάποιοι έσπευσαν να πληρώσουν αφού στο Ταμείο έχουν ήδη
μπει 58 εκατ. ευρώ.
Διαψεύδονται σενάρια αντικατάστασης του ΔΝΤ από τον ΕSM
Διαψεύδουν πηγές από την Ουάσιγκτον πληροφορίες ΜΜΕ, σύμφωνα με τις οποίες,
εξετάζεται η υποκατάσταση της χρηματοδότησης που παρέχει το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Ομοίως
διαψεύδονται πληροφορίες που φέρουν το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ να έχει
εξετάσει σχέδιο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.
Σχολιάζοντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Βρυξέλλες έχουν εξετάσει η
χρηματοδότηση ύψους 17 δισ. ευρώ που θα παράσχει το ΔΝΤ προς την Ελλάδα έως το
2016 να αντικατασταθεί από χρηματοδότηση του ESM με χαμηλότερα επιτόκια, πηγές
από την Ουάσιγκτον έκαναν λόγο για «φανταστικά σενάρια». Με κατηγορηματικό δε
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τρόπο διαψεύδεται από τις ίδιες πηγές και το σενάριο αποχώρησης του Ταμείου από τη
χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος. Σημειώνεται πως το μέσο επιτόκιο
δανεισμού της Ελλάδας από το ΔΝΤ ανέρχεται σε 3,8%, όταν το μέσο επιτόκιο για τα
δάνεια του EFSF είναι χαμηλότερο από 1,8%.
Θετικός σε συνεργασία με τη ΝΔ ο Καρατζαφέρης
Το ζητούμενο είναι να συμφωνήσουμε σε μια άλλη πολιτική, στο «χτίσιμο μιας νέας ιδέας
για την Ελλάδα και όχι η επιστροφή στη ΝΔ» δήλωσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος
Καρατζαφέρης, αναφερόμενος στις προσκλήσεις που έγιναν από στελέχη της ΝΔ για
επιστροφή του στο κόμμα. Μιλώντας στο Mega, ο κ. Καρατζαφέρης τόνισε ότι οι μέρες
αυτής της κυβέρνησης λιγοστεύουν και ο κ. Τσίπρας επελαύνει: στο βαθμό που μπορώ να
το αποτρέψω, θα βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Καρατζαφέρης εκτίμησε ότι
και ο ίδιος ο κ. Σαμαράς έχει αντιληφθεί ότι αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται «έχει κοντά
ποδάρια».
Στο ερώτημα για το αν η παρούσα Βουλή μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο Δημοκρατίας, ο κ.
Καρατζαφέρης είπε: «πιο εύκολα μπορούν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος να βρουν τους 180
παρά να βρει ο κ. Τσίπρας τους 120». Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο κ. Σαμαράς
να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές αμέσως μετά την εκλογή Προέδρου.
Έστησε διάρρηξη για να πάρει 220.000 ευρώ από τον εν διαστάσει σύζυγό της
Τις 220.000 ευρώ που είχε κρύψει ο άντρας της στη σοφίτα του σπιτιού τους
εποφθαλμιούσε μία 47χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία «έστησε» μια διάρρηξη, ώστε να
καρπωθεί τα χρήματα. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, στις 25 Μαΐου η γυναίκα πήρε τα
χρήματα από τη σοφίτα του διαμερίσματος που βρίσκεται στη Λητή Θεσσαλονίκης. Στη
συνέχεια, έκανε το σπίτι άνω κάτω και άφησε την πόρτα της εισόδου ανοιχτή,
προκειμένου το περιστατικό να παραπέμπει σε διάρρηξη και κλοπή.
Ο 60χρονος σύζυγος υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων για κλοπή, ωστόσο στο πλαίσιο
των ερευνών προέκυψε ότι η 47χρονη διατηρούσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων
καθώς και 1.000 δολάρια, επιμελώς κρυμμένα σε ειδική κρύπτη στο σπίτι της αδερφή
της. Η σύζυγος ομολόγησε την πράξη της και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για
το αδίκημα της υφαίρεσης.
Στους 39 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος
Σε κλοιό καύσωνα βρίσκεται η χώρα µε τη θερµοκρασία σε πολλές περιοχές να αγγίζει σήµερα
τους 39 βαθµούς Κελσίου. Ειδικότερα, στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39
βαθµούς, στις Κυκλάδες τους 34 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 35 µε 37
βαθµούς Κελσίου, ενώ περαιτέρω άνοδο της θερµοκρασίας θα σηµειωθεί αύριο.
Σε Μακεδονία και Θράκη η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 22 έως 39 βαθµούς Κελσίου. Στη
δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 µε 4 βαθµούς χαµηλότερα. Στη Θεσσαλονίκη η θερµοκρασία
θα κυµανθεί από 22 έως 37 βαθµούς Κελσίου. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η
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θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά της χώρας η µέγιστη θα φθάσει τους 40 και
πιθανόν κατά τόπους στο εσωτερικό της ανατολικής χώρας τους 41, στις Κυκλάδες τους 35 και
στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 36 µε 38 βαθµούς κελσίου.
Στο -0,2% το γερμανικό ΑΕΠ το β' τρίμηνο, μηδενική ανάπτυξη στη Γαλλία
Eικόνα επιβράδυνσης παρουσιάζει η γερμανική οικονομία μετά τα στοιχεία του ΑΕΠ για
το δεύτερο τρίμηνο, ενώ και η γαλλική οικονομία εμφανίζεται στάσιμη την ίδια περίοδο.
Το γερμανικό ΑΕΠ υποχώρησε απροσδόκητα κατά 0,2% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο,
ενώ η ανάπτυξη του προηγούμενου τριμήνου αναθεωρήθηκε ελαφρά προς τα κάτω. Η
Γαλλία είδε μηδενική μεταβολή στο ΑΕΠ της, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με τον
στόχο για ανάπτυξη της τάξης του 1% φέτος να απομακρύνεται.
Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη συνολικά αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα το
μεσημέρι της Πέμπτης. Την εικόνα των τριών μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης
συμπληρώνει το -0,2% της Ιταλίας που είχε ανακοινωθεί προ ημερών. Οι εκτιμήσεις για
το ΑΕΠ των «17» στο δεύτερο τρίμηνο βρίσκονταν περί του +0,1%. Ειδικότερα, όπως
ανακοινώθηκε την Πέμπτη, το ΑΕΠ της Γερμανίας υποχώρησε κατά 0,2% το δεύτερο
τρίμηνο σε σύγκριση με το α' τρίμηνο. Οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters
εκτιμούσαν πως η γερμανική οικονομία θα παρέμενε στάσιμη.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον Έμπολα και η Γουινέα
Σε κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και η Γουινέα εξαιτίας της
επιδημίας Έμπολα που πλήττει τη χώρα, καθώς και πολλές ακόμη περιοχές της δυτικής
Αφρικής.
«Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επιδημία του ιού Έμπολα από την αρχή του
τρέχοντος έτους. Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, η διεθνής κοινότητα έχει κάνει
κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διοργάνωση πολλών στρατηγικών συναντήσεων. Μετά
τις συναντήσεις αυτές κατέστη σαφές ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και η ασθένεια
απειλεί την υγεία πολλών χωρών στον κόσμο», ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας Αλφά
Κοντέ
σε
διάγγελμά
του
μέσω
της
κρατικής
τηλεόρασης.
«Δηλώνω ότι τίθεται κατάσταση εθνικής υγειονομικής έκτακτης ανάγκης για να
αντιμετωπιστεί η νόσος του ιού Έμπολα στη Δημοκρατία της Γουινέας», πρόσθεσε.

4

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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