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Π. Παπαδόπουλος: Χρειαζόμαστε πράξεις, και όχι λόγια το 2014
Την ευχή οι εκκρεμότητες του 2013 να μετατραπούν σε προτεραιότητες το 2014, ώστε η
χρονιά που διανύουμε να είναι η τελευταία που δοκιμάζεται το επιχειρείν και παράλληλα
η αρχή για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, εξέφρασε ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος στον
χαιρετισμό του κατά την χθεσινή εκδήλωση του επιμελητηρίου για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, την οποία ευλόγησε ο μητροπολίτης Νεαπόλεως
Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας.
«Για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις υπέρβασης από την κρίση χρειαζόμαστε
ουσιαστικές παρεμβάσεις, πράξεις και όχι λόγια. Το σημαντικότερο μέτρο για το 2014 θα
πρέπει να είναι ο καθορισμός έμπρακτης στήριξης της μικρομεσαίας επιχείρησης. Το
ελληνικό επιχειρείν όλο το διάστημα της ύφεσης επέδειξε αντοχή, αποδεικνύοντας ότι
διαθέτει πολλές υγιείς μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο τα περιθώρια
στενεύουν ακόμη και για τις πιο ανθεκτικές επιχειρήσεις» είπε χαρακτηριστικά ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι και το 2014 αναμένεται να είναι μία δύσκολη
χρονιά.
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«Η χώρα και οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά τις επιτυχίες στο δημοσιονομικό
μέτωπο και δεν αντέχουν πλέον άλλες θυσίες. Η πολυθρύλητη επιστροφή στην ανάπτυξη
δεν μπορεί να έρθει όσο συνεχίζεται το στύψιμο της αγοράς και των νοικοκυριών.
Λιγότεροι φόροι, αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, επιτάχυνση των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι
οι βασικές προϋποθέσεις για να μπει η οικονομία σε νέα τροχιά» τόνισε ο κ.
Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας ότι η επιχειρηματική κοινότητα, παρά τον άνισο αγώνα
που συνεχίζει να δίνει, θα βρεθεί και πάλι στην πρώτη γραμμή.
Αντισυνταγματικό το αυτόφωρο για χρέη προς το Δημόσιο
Αντισυνταγματική έκρινε δικαστήριο της Κατερίνης την αυτόφωρη διαδικασία που
ακολουθήθηκε σε υπόθεση σύλληψης επιχειρηματία της πόλης για ληξιπρόθεσμα χρέη
προς το δημόσιο. Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης έκανε δεκτή την
ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε, δια του συνηγόρου του, o επιχειρηματίας,
ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος για βεβαιωμένες οφειλές ύψους 290.000 ευρώ
προς το δημόσιο και ζητούσε να παραπεμφθεί η υπόθεσή του σε τακτική δικάσιμο, ώστε
να τού δοθεί ο χρόνος να προβεί σε ρύθμιση του χρέους του.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συνήγορος του επιχειρηματία Εμμανουήλ Παπάς, τόνισε ότι οι
διατάξεις του νόμου που χαρακτηρίζουν διαρκές το αδίκημα της μη καταβολής χρεών στο
δημόσιο, είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα και παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του
Ποινικού Δικαίου.
Με τέλος χαρτοσήμου βαρύνονται οι συμβάσεις χρησιδανείου
Κανονικά θα βαρύνονται με το τέλος χαρτοσήμου οι εγγράφως καταρτιζόμενες
συμβάσεις χρησιδανείου σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρη. Η
αιτιολογία στην οποία βασίστηκε η ανωτέρω γνωμοδότηση συνίσταται στο ότι από το
τέλος χαρτοσήμου εξαιρούνται μόνον οι συμβάσεις δωρεών εν ζωή ή αιτία θανάτου και
γονικής παροχής, όχι όμως και οι συμβάσεις χρησιδανείου.
Το ΝΣΚ αναφέρει πως αν και η σύμβαση δωρεάς και η σύμβαση χρησιδανείου δεν
ταυτίζονται εννοιολογικά, παρότι έχουν ως κοινό στοιχείο τη μη καταβολή
ανταλλάγματος, πρόκειται όμως περί διαφορετικών μορφών συμβάσεων, για αυτό,
άλλωστε, ρυθμίζονται με διαφορετικές διατάξεις στον Αστικό Κώδικα.
Πάντως, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν έχει ακόμα αποφανθεί για το εάν η
σύμβαση χρησιδανείου επενδυτικών αγαθών, τα οποία παραχωρεί δωρεάν η επιχείρηση
σε πελάτες της με σκοπό να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους με την υποχρέωση όμως
να τα επιστρέψουν σε περίπτωση λύσης ή λήξης της σύμβασης, βαρύνεται με τέλη
χαρτοσήμου ή πρέπει να εκληφθεί ως σύμβαση χρησιδανείου εντασσόμενη στο πλαίσιο
της φορολογητέας με ΦΠΑ δραστηριότητας της επιχείρησης και να μην επιβαρυνθεί αυτή
με τέλη χαρτοσήμου.
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Στο Μαξίμου πρόστιμα, φόρος υπεραξίας και φορολόγηση των αγροτών
Τα ευαίσθητα σε επίπεδο χειρισμού ζητήματα των φορολογικών προστίμων, του φόρου
υπεραξίας στα ακίνητα και της φορολόγησης των αγροτών έχει αναλάβει σύμφωνα με
πληροφορίες του in.gr το Μέγαρο Μαξίμου. Ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης,
αλλά και άλλα στελέχη του υπουργείου και συνεργάτες του κ. Στουρνάρα έχουν
καταθέσει εισηγήσεις για τα κρίσιμα αυτά ζητήματα στον στενό συνεργάτη του
πρωθυπουργού, Χρύσανθο Λαζαρίδη, ο οποίος έχει επιφορτισθεί με τη διευθέτηση τους.
Ο υφυπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ότι στο ζήτημα των προστίμων θα υπάρξουν
διορθωτικές κινήσεις και ενδεικτικά ανέφερε πως σε περιπτώσεις όπου ένα πρόστιμο
θεωρείται υπερβολικό -μικρή καθυστέρηση στην πληρωμή του φόρου ή την υποβολή της
δήλωσης. Πληροφορίες αναφέρουν πως το υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη
την απόφαση του Αρείου Πάγου ΑΠ 357/2013 η οποία προβλέπει πως από τη στιγμή που
ασκηθεί μία φορά δίωξη στον οφειλέτη, όσες διώξεις και να ακολουθήσουν κηρύσσονται
απαράδεκτες θα τροποποιήσει διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να μην
διώκονται φορολογούμενοι εκ νέου για την ίδια πράξη.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται να τροποποιηθεί και η διάταξη του Ν.
4093/2012 η οποία προέβλεπε πως τα ποσά των επιβαλλομένων σε χρήμα ποινών,
καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας
ποινών, προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά 110%, καθώς αποδείχθηκε πως οδηγεί
σε τεράστια πρόστιμα που εκ των πραγμάτων οδηγούν τον φορολογούμενο σε αδυναμία
καταβολής τους.
Με ρυθμούς χελώνας οι φορολογικές υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων στα
δικαστήρια όλης της χώρας με αποτέλεσμα να καθυστερεί η είσπραξη εσόδων για το
Δημόσιο. Στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του
υπουργείου Οικονομικών για τα επιδικασθέντα ποσά φορολογικών εσόδων και τα
εισπραχθέντα μέχρι στιγμής έσοδα από το Δημόσιο καταδεικνύουν ότι στο τέλος
Δεκεμβρίου 2013 οι φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα διοικητικά δικαστήρια
της χώρας ανέρχονταν σε 109.418, εκ των οποίων οι 98.353 βρίσκονται στο
Πρωτοδικείο, για 9.811 έχουν ασκηθεί εφέσεις και 1.254 βρίσκονται στο Συμβούλιο της
Επικρατείας.
Από το σύνολο των 109.418 εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, διαθέσιμα στοιχεία στο
σύστημα Taxisnet υπάρχουν για 32.319 υποθέσεις (για τις υπόλοιπες δεν υπάρχουν
αναλυτικά στοιχεία).
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Θετική μεταβολή στις προσδοκίες των επιχειρήσεων της Β.Ελλάδας
Θετική μεταβολή καταγράφηκε τον Ιανουάριο στις προσδοκίες των επιχειρήσεων της
Βορείου Ελλάδας σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων-INTERVIEW σε
δείγμα 500 επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την έρευνα ο δείκτης Northern Greece Business
Index 500 (NGBI 500) κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2014 άνοδο στο -6, έναντι -19 τον
Δεκέμβριο, -26 το Νοέμβριο, -20 τον Οκτώβριο και -36 τον Ιανουάριο του 2013.
Τον Ιανουάριο οι επιχειρήσεις απάντησαν σε ποσοστό 21% ότι η κατάσταση τους είναι
καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 13% τον Δεκέμβριο του 2013. Για το επόμενο
εξάμηνο, διαμορφώνονται στο 24% οι επιχειρήσεις, που εκτιμούν ότι θα είναι καλύτερη η
κατάσταση τους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 20% τον Δεκέμβριο. Στασιμότητα
προβλέπει το 49% (46% τον Δεκέμβριο) και επιδείνωση το 26%, έναντι 33% τον
προηγούμενο μήνα. Στο πεδίο της απασχόλησης, ενισχύεται ελαφρά η τάση για
προσλήψεις, που είχε υποχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2013 έπειτα από αύξηση τριών
συνεχόμενων μηνών. Η πρόθεση απολύσεων έφθασε τον Ιανουάριο στο 15%, έναντι 23%
του Δεκεμβρίου, ενώ στο 12% (έναντι ποσοστού 10% τον Δεκέμβριο) ανήλθε η
πιθανότητα για προσλήψεις.
Αυξήσεις μέχρι 1,3% στους κατώτατους μισθούς προτείνει η ΕΣΕΕ
Τις θέσεις της για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
εντός του νέου περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί και τις προτάσεις της αναφορικά με
τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης στο
Εμπόριο γνωστοποίησε η ΕΣΕΕ με επιστολή της στον υπουργό Εργασίας.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή «οι μικρομεσαίοι έμποροι είμαστε διατεθειμένοι να
προτείνουμε για την επόμενη τριετία, ετήσιες αυξήσεις μέχρι 1,3% στις κατώτερες
αμοιβές, επιστρέφοντας ανταποδοτικά την εξοικονόμηση που θα έχουμε ως εργοδότες
από την αναμενόμενη πρόσθετη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9
ποσοστιαίες μονάδες. Η επιστροφή στις καθαρές αμοιβές των μισθωτών, της ωφέλειας
που θα έχουν οι επιχειρήσεις από τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών μπορεί να
επιφέρει μικρή αλλά σημαντική βελτίωση στο ηθικό των εργαζομένων και να βοηθήσει
στην τόνωση της αγοράς».
Μποφόρ στον ΣΥΡΙΖΑ για την υποψηφιότητα Καρυπίδη
Καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει με τις ακραίες
τοποθετήσεις του ο υποψήφιος για την Περιφέρεια Δ.Μακεδονίας Θ.Καρυπίδης. Την ώρα
που πολλά στελέχη ζητούν την επανεξέταση της υποψηφιότητας, άλλα εξακολουθούν να
στηρίζουν την επιλογή Καρυπίδη, χαρακτηρίζοντας οριστική την απόφαση της Κεντρικής
Επιτροπής.
Ο γόρδιος δεσμός αναμένεται να λυθεί κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας,
υπό τον Αλ.Τσίπρα, ενώ ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Δ.Βίτσας θα βρίσκεται στη Κοζάνη για
επαφές. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας είχε αρχικά προγραμματιστεί για χθες,
Τετάρτη, ωστόσο αναβλήθηκε για σήμερα, Πέμπτη, το μεσημέρι. Η επίσημη αιτιολογία
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ήταν η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Κεφαλονιά, καθώς η παρουσία του στη
συνεδρίαση κρίθηκε απολύτως αναγκαία υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
Ωστόσο,
η
αναβολή
είναι
ενδεικτική
του
κλίματος.
Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών στη Φθιώτιδα
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις
9:58 στην περιοχή της Αμφίκλειας. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντόπισε το επίκεντρο σε
απόσταση 116 χλμ. βορειοδυτικά της Αθήνας και 21 χλμ. δυτικά βορειοδυτικά της
Αταλάντης. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ κάτω από την επιφάνεια της γης.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο τοποθετεί το μέγεθος του σεισμού σε 4,4
βάθους της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του σε απόσταση 37 χλμ νοτιοανατολικά
της Λαμίας. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αθήνα.
Στην ΕΚΤ στραμμένη η προσοχή των αγορών
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
στρέφεται σήμερα, Πέμπτη, η προσοχή των αγορών με του επενδυτές να αναμένουν
ανακοινώσεις από τον πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι για το πώς θα ανασχεθούν οι
αποπληθωριστικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε τον Ιανουάριο
στο 0,7% και πλέον η ΕΚΤ καλείται να πιστοποιήσει ότι είναι αποφασισμένη να
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να αποτρέψει τη μείωση του
πληθωρισμού σε πιο χαμηλά επίπεδα. Ως προειδοποίηση «ήχησαν» χθες και τα στοιχεία
του λιανεμπορίου στη ζώνη του ευρώ που έδειξαν πως την περίοδο των Χριστουγέννων
οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου σημείωσαν μείωση 1,6% σε ετήσια βάση.
Η ΕΚΤ, που μείωσε τον Νοέμβριο το βασικό επιτόκιό της στο 0,25%, έχει εκφράσει τη
βούλησή της να αναλάβει «τολμηρή» δράση, και να διατηρήσει έναν υψηλό βαθμό
νομισματικής διευκόλυνσης εάν χρειασθεί, προκειμένου να εμποδίσει οποιαδήποτε
διολίσθηση της οικονομίας της ευρωζώνης σε αποπληθωρισμό.

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.

5

