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Αποκλειστικά νέες οφειλές θα αφορά η ρύθμιση για το συμψηφισμό ΦΠΑ
Αποκλειστικά νέες οφειλές θα αφορά η ρύθμιση για το συμψηφισμό του ΦΠΑ που θα
καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών εντός των επομένων ημερών στη Βουλή. Σήμερα ο
συμψηφισμός γίνεται αποκλειστικά για οφειλές ΦΠΑ ιδιωτών με απαιτήσεις ΦΠΑ από
τον στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή τα υπουργεία και τους φορείς της κεντρικής διοίκησης.
Η νέα διάταξη θα προβλέπει πως ο ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσουν οι επιχειρήσεις και οι
επιτηδευματίες στο Δημόσιο θα μπορεί να συμψηφίζεται με τον Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας που τους οφείλουν φορείς και οργανισμοί της γενικής κυβέρνησης.
Ωστόσο, η ρύθμιση δεν θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα, αλλά θα προβλέπει πως ο ΦΠΑ
που οφείλουν στο Δημόσιο οι επιχειρηματίες θα μπορεί να συμψηφίζεται εφεξής με τα
ποσά ΦΠΑ που χρωστούν στις επιχειρήσεις οι ΔΕΚΟ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, τα νοσοκομεία, οι δήμοι και οι περιφέρειες.
Μέχρι 28 Μαρτίου η υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών
Μέχρι την 28η Μαρτίου θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων οι βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και
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εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία που θα
ισχύσει για τις φορολογικές δηλώσεις έτους 2014, οι κωδικοί των εισοδημάτων που
προέρχονται από τις ανωτέρω βεβαιώσεις προ-συμπληρώνονται χωρίς τη δυνατότητα
επεξεργασίας
από
τον
φορολογούμενο.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει ότι «η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων, στο πλαίσιο της πιστής τήρησης των ανακοινωθέντων από τις αρχές του χρόνου
προθεσμιών αναφορικά με τον προγραμματισμό των υποβολών δηλώσεων για το έτος
2014, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1039 (ΦΕΚ Β' 271/7.2.2014), οι βεβαιώσεις
αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από
εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να υποβληθούν έως την 28η Μαρτίου 2014. Επιπλέον,
σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία που θα ισχύσει για τις υποβολές δηλώσεων Φόρου
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) έτους 2014, οι κωδικοί της φορολογικής
δήλωσης των εισοδημάτων που προέρχονται από τις ανωτέρω βεβαιώσεις προσυμπληρώνονται χωρίς τη δυνατότητα επεξεργασίας από τον φορολογούμενο».
«Σε περίπτωση απουσίας ηλεκτρονικής πληροφόρησης από τον εργοδότη ή τον αρμόδιο
φορέα, η υποβολή της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. έτους 2014 των αντισυμβαλλομένων
(υπαλλήλων, συνταξιούχων, προμηθευτών υπηρεσιών κτλ.) θα είναι δυσχερής μέχρι την
αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους. Καλούμε
τους υπόχρεους να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις βεβαιώσεις, ώστε αποφευχθεί
οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή καθυστέρηση στις δηλώσεις ΦΕΦΠ των φορολογουμένων».
Τελεσίγραφο του Eurogroup για συμφωνία έως το τέλος της εβδομάδας
Πιέσεις προκειμένου να υπάρξει συμφωνία με την τρόικα έως το τέλος της εβδομάδας
ασκήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ανοιχτά μέτωπα
παραμένουν «στα δημοσιονομικά, τον τραπεζικό κλάδο και τις διαρθρωτικές αλλαγές»
και τώρα είναι στα χέρια της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της και να
κάνει προτάσεις. Στην συνέντευξη Τύπου, η οποία άρχισε με περίπου τέσσερις ώρες
καθυστέρηση (μεσολάβησε η Διακυβερνητική Διάσκεψη για τον Ενιαίο Μηχανισμό
Εξυγίανσης των τραπεζών) ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ τόνισε
ότι «είναι πολύ σημαντικό» να υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος της εβδομάδας ανάμεσα
στην
κυβέρνηση
και
την
τρόικα.
Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης εντός της εβδομάδας, ο κ.
Ντάισελμπλουμ δήλωσε ότι το πιθανότερο είναι η εκταμίευση της επόμενης δόσης να
συζητηθεί στο επόμενο Eurogroup τον Απρίλιο. Ο Γ.Ντάισελμπλουμ δήλωσε πως δεν
επιρρίπτει ευθύνες «σε κανέναν» για την καθυστέρηση, συμπλήρωσε όμως ότι τώρα είναι
στα χέρια της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της και να κάνει προτάσεις.
«Οι εκπρόσωποι της τρόικας δεν μπορούν να μένουν επ’ αόριστον στην Αθήνα» είπε.
Manpower: Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης
Αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων εργοδοτών που εμφανίζονται διατεθειμένοι να
προχωρήσουν σε προσλήψεις σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας για
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τις προοπτικές απασχόλησης της Manpower. Η τριμηνιαία έρευνα αποκαλύπτει ότι το
19% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των ατόμων που απασχολεί, το 11% αναμένει
μείωση, ενώ το 68% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεταβολή. Σε συνέχεια της
εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης
ανέρχονται σε +5%, εμφανίζοντας αύξηση 1 ποσοστιαίας μονάδας, σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο και 11 ποσοστιαίων μονάδων συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2013.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αύξηση του αριθμού των ατόμων που
απασχολούν προβλέπουν οι εργοδότες σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής
δραστηριότητας κατά το β’ τρίμηνο του 2014. Τα πιο αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων
αναφέρονται από τους εργοδότες του τομέα χρηματοοικονομικών, ασφαλειών, ακίνητης
περιουσίας και παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, με συνολικές προοπτικές
απασχόλησης της τάξης του +19%.
Κατά δέκα δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα «φέσια» στην εφορία
Ένας στους τέσσερις Έλληνες χρωστάει στην εφορία, όπως προκύπτει από στοιχεία της
Γενικής Γραμματείας Εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, τα χρέη που είχαν συσσωρεύσει 1,274
εκατομμύρια Έλληνες στην εφορία μέχρι και το τέλος του 2012 ανέρχονταν στα 52,5 δισ.
ευρώ.
Σαν να μην έφτανε αυτό, μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου 2013-Ιανουαρίου 2014, ήρθαν
να προστεθούν επιπλέον 10,098 δισ. ευρώ, τα οποία χρωστούν 2,653 εκατομμύρια
άνθρωποι. Δηλαδή, περίπου ο ένας στους τέσσερις Έλληνες χρωστάει στην εφορία.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία
Εσόδων, μέσω των ρυθμίσεων, η εφορία κατάφερε να συγκεντρώσει 304,7 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των οφειλών που είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση στο τέλος Ιανουαρίου ανέρχονταν
στα 529,5 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «πάγια ρύθμιση» και στα 974 εκατ. ευρώ
μέσω του προγράμματος «τελευταία ευκαιρία», δηλαδή συνολικά έχουν ρυθμιστεί χρέη
1,5 δισ. ευρώ.
Αρνητικά πρόσημα στις αρχές του 2014 για τις ελληνικές εξαγωγές
Ποδαρικό με αρνητικό πρόσημο για πρώτη φορά την τελευταία τετραετία έκαναν το
2014 οι ελληνικές εξαγωγές, καθώς συνεχίστηκαν οι πιέσεις στο εξωτερικό εμπόριο της
χώρας, οι οποίες είχαν οδηγήσει και σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα (-0,2%) τη συνολική
αξία των εξαγωγών και για το 2013, επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων.
Ωστόσο, προσθέτει, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός του περιορισμού της έντασης των
πιέσεων, όπως επίσης και οι πρώτες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών για τη φετινή
χρονιά.
Στοιχεία που επιτρέπουν αισιοδοξία για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών τους
προσεχείς μήνες, προκύπτουν από την εξέταση επιμέρους κλάδων εξαγωγικής
δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι κλάδοι
εμφανίζουν θετικά πρόσημα, με κυριότερους πρωταγωνιστές τα Τρόφιμα (+4,6%), τις
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Πρώτες Ύλες (+6,8%), τα Χημικά Προϊόντα (+10,3%), τα Διάφορα Βιομηχανικά Προϊόντα
(+18,3%) και τα Εμπιστευτικά Προϊόντα (+137,5%).
Κακλαμάνης: Θα εκπλαγούν το βράδυ των εκλογών από την κάλπη
Αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών εμφανίστηκε ο υποψήφιος για
την Αθήνα Νικήτας Κακλαμάνης, λέγοντας ότι «κάποιοι θα εκπλαγούν το βράδυ των
εκλογών από το αποτέλεσμα της κάλπης». Ο ίδιος δεσμεύθηκε να επαναφέρει την
απαλλαγή των τελών σε τρίτεκνους και πολύτεκνους, ενώ ανακοίνωσε τη σύσταση
ειδικού γραφείου από εθελοντές του συνδυασμού του, οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλές
σε
δημότες
που
αντιμετωπίζουν
προβλήματα
με
τα
χρέη
τους.
Ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε την ανάγκη ο νέος δήμαρχος να έχει εμπειρία, όπως έχει
και ο ίδιος, δεδομένου ότι η επόμενη θητεία θα είναι 5ετής. Κάλεσε τον νυν δήμαρχο
Γιάννη Καμίνη να γυρίσουν την πόλη για να δείξει ο καθένας το έργο του. Σε ερώτηση για
το τι θα πράξει στις εκλογές αν δεν περάσει στον β' γύρο, ξεκαθάρισε ότι αν είναι ο Άρης
Σπηλιωτόπουλος, θα τον στηρίξει. «Δεν βλέπω όμως μια αντίστοιχη δήλωση από την
άλλη μεριά» είπε με νόημα. Τόνισε ότι δεν πρόκειται να μιλήσει άσχημα και επί
προσωπικού για κανέναν συνυποψήφιό του, αλλά μόνο επί των προτάσεων που ο
καθένας έχει να παρουσιάσει για την πόλη.
Στα «μαχαίρια» τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετά την κίνηση Παπανδρέου
Επιμένει το κλίμα εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ, μετά την απόφαση Παπανδρέου να μην
μετέχει στην Ελιά και την απουσία 11 βουλευτών από την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της
Ελιάς και την άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος το απόγευμα της Κυριακής.
Στελέχη που πρόσκειται στον Ευ.Βενιζέλο πέρασαν στην αντεπίθεση, αλλά και οι 11
φέρονται
έτοιμοι
να
συντονίσουν
τις
επόμενες
κινήσεις
τους.
Μιλώντας στο Mega, το πρωί της Τρίτης, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης
υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν αυτοδιαλύεται», ενώ απέφυγε να «ρίξει λάδι στη φωτιά»
καθώς αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση του στενού συνεργάτη του πρώην
πρωθυπουργού Γ.Ελενόπουλου. Σύμφωνα με Τα Νέα, μετά την πρώτη αμηχανία από την
απόφαση Παπανδρέου, στελέχη που βρίσκονται κοντά στην ηγεσία εξαπέλυσαν βολές
κατά των συναδέλφων τους που απουσίασαν από τη Συνδιάσκεψη της Ελιάς, καθώς
υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλες κινήσεις ικανές να τραυματίσουν
την Ελιά έως τις ευρωεκλογές.
Άγονος ο διαγωνισμός για την πώληση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης
Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (η οποία βρίσκεται υπό Ειδική Εκκαθάριση)
ανακοίνωσε ότι ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση της συμμετοχής της στην
εταιρεία
Ελληνική
Βιομηχανία
Ζάχαρης
ΑΕ
κηρύχθηκε
άγονος.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αγροτικής Τράπεζας (υπό ειδική
εκκαθάριση), η εκποίηση της συμμετοχής, με τους κατά το δυνατόν πιο συμφέροντες
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όρους, παραμένει πρωταρχικός στόχος του υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος και σε κάθε
περίπτωση το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη.
Δεν αποσύρει την προσφυγή στο ΣτΕ για το Μετρό ο Μπουτάρης
Δεν αποσύρει την προσφυγή που κατέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο Συμβούλιο της
Επικρατείας (ΣτΕ) για τις αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης
παρά την πρόσφατη απόφαση του υπουργού Πολιτισμού Πάνου Παναγιωτόπουλου
ανακοίνωσε
ο
δήμαρχος
της
πόλης,
Γιάννης
Μπουτάρης.
«Δεν έχω κανένα λόγο να αποσύρω την προσφυγή από το ΣτΕ που θα εκδικαστεί στις 2
Απριλίου. Ας προχωρήσουν οι καταστάσεις, ας δούμε την προκήρυξη του διαγωνισμού
απομάκρυνσης και επανατοποθέτησης και μετά θα ζητήσουμε αναβολή από το ΣτΕ», είπε
ο κ.Μπουτάρης.
Κριμαία: Ρώσοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε ουκρανική βάση
Ρώσοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα κατά τη διάρκεια εισβολής τους σε
ουκρανική ναυτική βάση στην Κριμαία, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο
Ουκρανό αξιωματούχο. Ο αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε, σύμφωνα με το πρακτορείο
Reuters, να διατηρήσει την ανωνυμία του, τόνισε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εισέβαλαν στη
ναυτική βάση κοντά στην πόλη Μπαχτσισαράι λίγο μετά τις 4 μ.μ. (ώρα Ελλάδος),
κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα των Ουκρανών στρατιωτικών και άρχισαν να
μετακινούν οχήματα.
Κανένας από τους Ουκρανούς στρατιώτες δεν τραυματίστηκε και ο διοικητής της βάσης
προσπαθούσε μέχρι πριν λίγη ώρα να διαπραγματευτεί μία ειρηνική διευθέτηση του
ζητήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.
Διευρύνονται οι έρευνες, στενεύουν οι ελπίδες για το χαμένο Boeing
Και κινεζικοί δορυφόροι μπαίνουν στη μάχη για την ανεύρεση του χαμένου Boeing των
αερογραμμών της Μαλαισίας σε μια υπόθεση-«μυστήριο» για τα παγκόσμια αεροπορικά
χρονικά. Παράλληλα το Βιετνάμ διευρύνει και αυτό τις επιχειρήσεις, ενώ η ταϊλανδική
αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τα εισιτήρια των δύο επιβατών της πτήσης που
χρησιμοποίησαν πλαστά διαβατήρια, είχαν εκδοθεί από ταϊλανδικό πρακτορείο ταξιδιών
για έναν Ιρανό.
Οι κινεζικοί δορυφόροι υψηλής ευκρίνειας, οι οποίοι ελέγχονται από βάση στο Σιάν, στη
βόρεια Κίνα, αναπρογραμματίσθηκαν για να βοηθήσουν στην πλοήγηση, την
παρατήρηση των μετεωρολογικών συνθηκών, τις επικοινωίες και άλλες πλευρές των
επιχειρήσεων έρευνας, αναφέρουν τα ΜΜΕ στο Πεκίνο.
Σχεδόν τα 2/3 των 239 επιβατών της πτήσης MH370, που εκτελούσε δρομολόγιο από την
Κουάλα Λουμπούρ στο Πεκίνο, είναι κινέζοι. Αν η καταστροφή επιβεβαιωθεί, θα είναι για
την Κίνα η δεύτερη χειρότερη αεροπορική τραγωδία. Ομάδες από εννέα χώρες
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συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας. Οι χώρες αυτές είναι η Κίνα, η Μαλαισία, οι ΗΠΑ,
η Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, η Νέα Ζηλανδία, η Ινδονησία, η Αυστραλία και η Ταϊλάνδη.

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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