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Απόσυρση των φοροπροστίμων και όχι… λίφτινγκ, ζητά το ΒΕΘ
Την απόσυρση των φορολογικών διατάξεων του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
που επισύρουν δυσβάσταχτα πρόστιμα ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ), υπογραμμίζοντας ότι το… λίφτινγκ, στο οποίο σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης να προχωρήσει, δεν ικανοποιεί τον επιχειρηματικό κόσμο. «Η
επιχειρηματικότητα και δη η μικρομεσαία δεν έχει άλλες αντοχές. Με μειώσεις
προστίμων, οι οποίες θα είναι απόρροια όχι της κοινής λογικής, αλλά της πίεσης της
επιχειρηματικής κοινότητας, δεν επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα. Είχαμε πει
εγκαίρως ότι οι ακολουθούμενες πολιτικές για τα φορολογικά έσοδα δεν υπάρχει
περίπτωση να πετύχουν» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος
επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Οικονομικών στην προσπάθεια του να αφυπνίσει τους
λίγους, που ενδεχομένως μπορούν αλλά δεν θέλουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους,
δημιουργεί νέες εντάσεις και ανασφάλεια στην κοινωνία.
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«Το υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να κατανοήσει, πριν να είναι πολύ αργά, ότι τα
εξοντωτικά, εξωπραγματικά και τιμωρητικά πρόστιμα που προβλέπονται στο νέο ΚΦΔ,
ακόμη και αν μειωθούν κατά το ήμισυ, δεν πρόκειται να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα, και
αυτό γιατί πολύ απλά είναι αδύνατον να εισπραχθούν» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«Αυτό που ζητούμε από την κυβέρνηση είναι να προχωρήσει άμεσα στη σωστή
αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας, στην άμεση διαγραφή όλων των
διατάξεων και ρυθμίσεων, που έχουν σαφώς εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν
ανταποκρίνονται στη φοροδοτική ικανότητα κάθε επιχειρηματικού φορέα, και στη
θέσπιση ενός νέου δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού φορολογικού πλαισίου με
κεντρικό άξονα την εθνική οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της υγιούς
επιχειρηματικότητας» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στα πρόθυρα ασφυξίας προειδοποιεί η
ΓΣΕΒΕΕ
Την προειδοποίηση πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στα πρόθυρα ασφυξίας
απηύθυνε η ΓΣΕΒΕΕ η οποία απέστειλε προς τα αρμόδια υπουργεία και το υπουργείο
Οικονομικών προτάσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της φορολογικής
νομοθεσίας με στόχο μια φορολογική πολιτική που εκτός από τη ταμιακή της λειτουργία
θα υπηρετεί την ανάπτυξη. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς μιλώντας, χθες,
σε εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Σερρών τόνισε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στα πρόθυρα
ασφυξίας και επισήμανε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει μειωθεί από 840.000 το
2008 σε 700.000 το 2011 και ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί κατά 35% ενώ η
απασχόληση στους κλάδους που εκπροσωπεί η Συνομοσπονδία έχει συρρικνωθεί κατά
750.000 εργαζόμενους.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ
το 1/3 το νεόπτωχων προέρχεται από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και 1.000.000
είναι χωρίς ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Ο κ. Καββαθάς χαρακτήρισε
«παράλογη» τη νέα φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, τονίζοντας πως η φορολόγηση
των εισοδημάτων με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ, συνδυαζόμενοι με την
προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος ανεβάζουν το πραγματικό συντελεστή
στο 45%. Επιπλέον ζήτησε την απόσυρση των υπέρογκων προστίμων που προβλέπονται
από τον κώδικα φορολογικής νομοθεσίας τα οποία αυξάνονται σε σχέση με όσα ίσχυαν
πριν από 64% έως 364%.
Καθυστερεί ο συμψηφισμός εμπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών ΦΠΑ
Σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα του συμψηφισμού εμπρόθεσμων αρχικών και
τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ, για τις οποίες οι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την
διαφορά του φόρου, αλλά ακόμα εμφανίζονται ως οφειλέτες στο σύστημα Taxis. Η Γενική
Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων είχε στις 16 Ιανουαρίου παράσχει διευκρινίσεις για την
υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής περιοδικής δηλώσεως ΦΠΑ και είχε ξεκαθαρίσει
πως στην περίπτωση που με την τροποποιητική δήλωση μειώνεται το χρεωστικό
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υπόλοιπο της αρχικής δηλώσεως, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του μη
οφειλόμενου ποσού.
Για την τακτοποίηση της διαφοράς αυτής το υπουργείο είχε πει πως θα πραγματοποιηθεί
εκ των υστέρων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και των δύο δηλώσεων. Μέχρι και
σήμερα όμως το θέμα του συμψηφισμού εμπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών
δηλώσεων ΦΠΑ, δεν έχει επιλυθεί με τον γ.γ. Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, να λαμβάνει τις
σχετικές εισηγήσεις για τον τρόπο που θα γίνει ο συμψηφισμός μόλις την προηγούμενη
Παρασκευή. Ο κ. Θεοχάρης τόνισε μάλιστα μέσω Τwitter πως υπάρχουν τεχνικής φύσης
θέματα που δεν μπορούν να επιλυθούν αυτόματα.
Μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα βλέπει η τρόικα για το 2013
Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με την τρόικα για το
πρωτογενές πλεόνασμα 2013, με τα στελέχη του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ να μην
αποδέχονται στο σύνολό τους τα δεδομένα του υπουργείου Οικονομικών. Κατά τις
συζητήσεις της τρόικας με τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών η πλευρά των
δανειστών φαίνεται να υποστηρίζει πως μεγάλο μέρος των εσόδων που συνεισέφεραν
στο πρωτογενές πλεόνασμα 2013 δεν θα επαναληφθούν το 2014, ενώ όπως αναφέρουν,
υπάρχουν και μεγέθη του 2013 τα οποία ακόμη δεν έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς.
Οι εκπρόσωποι των δανειστών δεν τοποθετούνται επί των δηλώσεων Στουρνάρα ότι «η
τρόικα έπεσα τραγικά έξω στις προβλέψεις», ενώ αναφέρουν πως είναι πρόωρο να
επιβεβαιώσουν από την πλευρά τους ότι πρωτογενές πλεόνασμα 2013 θα είναι
σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο. Η ελληνική πλευρά ανταπαντά πως ο στόχος του
προγράμματος οικονομικής πολιτικής για το 2013 όπως είχε προσδιοριστεί από την
τρόικα αναφερόταν σε πρωτογενές πλεόνασμα 0%, κάτι που η ελληνική πλευρά
ξεπέρασε σημαντικά. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά , το πρωτογενές πλεόνασμα
ξεπέρασε τον στόχο του 0,4% που είχε τεθεί στην εισηγητική έκθεση του
προϋπολογισμού 2014 και πλέον κινείται πάνω από το 0,8% του ΑΕΠ.
Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη σταυροδοσία στις ευρωεκλογές
Σε μια κίνηση αιφνιδιασμού ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποφάσισαν
την ανάδειξη των ευρωβουλευτών με σταυροδοσία κι όχι με λίστα. Η επιλογή αυτή
φέρνει ανατροπές στους κομματικούς σχεδιασμούς εν όψει των ευρωεκλογών του Μαΐου,
ενώ την ίδια ώρα έχει σαφέστατα πλεονεκτήματα για τις ηγεσίες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
Η απόφαση προβλέπει κατάλογο 42 υποψηφίων, με αλφαβητική κατάταξη, εκ των
οποίων θα αναδειχθούν εκείνοι που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης, ανάλογα με το συνολικό ποσοστό του κόμματος από το οποίο προέρχονται.
Η συμφωνία των Σαμαρά - Βενιζέλου για σταυροδοσία στις ευρωεκλογές προβάλλεται ως
καινοτομία, που δίνει το προβάδισμα στους ίδιους τους πολίτες για να αποφασίσουν ποια
πρόσωπα θα στείλουν στην Ευρωβουλή, ενώ παράλληλα θα μειώσει την αναμενόμενη
αποχή από τις ευρωεκλογές -διεξάγονται παράλληλα με το β' γύρο των αυτοδιοικητικών
εκλογών, στις 25 Μαΐου. Ωστόσο, για τους ίδιους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές θα
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αποτελέσει μια πρωτόγνωρη εμπειρία, καθώς θα πρέπει να απευθυνθούν στους πολίτες
ολόκληρης της επικράτειας. Το γεγονός αυτό δίνει εκ των πραγμάτων πλεονέκτημα σε
όσους είναι ήδη αναγνωρίσιμοι στο πανελλήνιο και έχουν πρόσβαση στα τηλεοπτικά
μέσα ενημέρωσης. Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα social
media.
Συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς έχουν αντιπροσωπείες των αγροτών
Με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα, όπου αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής
Μπλόκων θα έχει συνάντηση στη Βουλή με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων,
είναι οι αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Εν αναμονή των
αποτελεσμάτων των επαφών στην Αθήνα, αγρότες της Πέλλας έχουν προβεί σε
συμβολική κατάληψη της εφορίας στην Έδεσσα, ενώ στις Σέρρες οι συνάδελφοί τους
πραγματοποιούν διαμαρτυρία έξω από το κτίριο της πρώην ΑΤΕbank.
Ηρεμία επικρατεί σε Καβάλα και Δράμα, όπως και στην Ημαθία, όπου αγρότες από το
μπλόκο της Κουλούρας πρόκειται να κατέβουν την Τρίτη στην Αθήνα προκειμένου να
συναντήσουν τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών. Συνολικά 38 είναι τα
μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα με αυτά στον κόμβο της Νίκαιας, και στον
κόμβο της Κουλούρας, στην Εγνατία Οδό, να πρωτοστατούν στις κινητοποιήσεις.
Πρωταθλήτρια στην πραγματική ακρίβεια η Ελλάδα
Ακριβότερο είναι το καλάθι του έλληνα καταναλωτή σε σχέση με το καλάθι άλλων
Ευρωπαίων αφού για τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες είναι αναγκασμένος να δαπανά ακόμη
και τριπλάσιο ποσοστό από τις μηνιαίες αποδοχές του συγκριτικά με τους εταίρους του.
Πρόκειται για την ακρίβεια σε πραγματικούς όρους που αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ
των τιμών και των εισοδημάτων και καθιστά την Ελλάδα πρωταθλήτρια στην Ευρωζώνη.
Σύμφωνα με Τα Νέα, για ένα καλάθι με 20 βασικά αγαθά (ρύζι, ψωμί, γάλα, αβγά,
ελαιόλαδο κ.λπ.) ο έλληνας καταναλωτής που πληρώνεται σήμερα με τον βασικό
(κατώτατο) μισθό των 586 ευρώ χρειάζεται να δαπανήσει το 10,81% των μηνιαίων
αποδοχών του, ήτοι 63,4 ευρώ. Τα ίδια προϊόντα στην Ολλανδία κοστίζουν 50,3 ευρώ με
τον ολλανδό εργαζόμενο που αμείβεται με 1.478 ευρώ κατώτατο μισθό να δαπανά μόλις
το 3,4% των μηνιαίων εισοδημάτων του, δηλαδή περίπου τρεις φορές λιγότερο από τον
Έλληνα. Ο πορτογάλος καταναλωτής, ο οποίος και αυτός λόγω της οικονομικής κρίσης
είδε όπως και οι Έλληνες τα εισοδήματά του να μειώνονται και μάλιστα λαμβάνει βασικό
μισθό χαμηλότερο, μόλις 485 ευρώ, πληρώνει για την αγορά των 20 προϊόντων 46,48
ευρώ που αντιστοιχεί στο 9,58% των μηναίων αποδοχών του.
Αυξημένη προστασία σε όσους δίνουν πληροφορίες για φορολογικά εγκλήματα
Αυξημένη προστασία σε όσους παρέχουν πληροφορίες για φορολογικά εγκλήματα και
υποθέσεις διαφθοράς έχει ζητήσει το υπουργείο Οικονομικών από το υπουργείο
Δικαιοσύνης.
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Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Ποινικού Κώδικα και ειδικά των διατάξεων για τη
διαφθορά, η ομάδα εργασίας του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της
διαφθοράς έχει καταθέσει προτάσεις προς το υπουργείο Δικαιοσύνης για τη θέσπιση
ειδικής νομοθεσίας περί προστασίας των πληροφοριοδοτών για οικονομικά εγκλήματα,
αλλά και την προστασία των υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης από κακόβουλες
ενέργειες.
ΑΝΕΛ:

Στήριξη

υπό

όρους

στον

Απόστολο

Τζιτζικώστα

Τη στήριξή τους στον Απόστολο Τζιτζικώστα για την περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας, στο βαθμό που θα καταθέσει την κομματική του ταυτότητα ως μέλος της ΝΔ
και θα παραμείνει σταθερός σε δηλώσεις του κατά των πολιτικών που απορρέουν από το
μνημόνιο, εκφράζουν, με δήλωση του εκπροσώπου τους Τέρενς Κουίκ, οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες.
Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ζήτησε
από τον Απόστολο Τζιτζικώστα να σεβαστεί την απόφαση Σαμαρά για τον Γιάννη
Ιωαννίδη. «Εμένα ο Αποστόλης είναι φίλος μου. Έχει κάνει δουλειά στην Περιφέρεια για
όσο διάστημα ήταν Περιφερειάρχης. Πρέπει να σέβεσαι όμως την ιεραρχία γιατί
διαφορετικά τα κόμματα δεν μπορούν να υπάρξουν», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Και
πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι ο φίλος μου κάνει λάθος. Ακόμη κι αν θεωρεί ότι έχει απόλυτο
δίκιο, οφείλει να πειθαρχεί στην απόφαση του αρχηγού του. Πιστεύω ότι πρέπει να το
σκεφθεί πιο ψύχραιμα».
Στον ανακριτή για τα δάνεια του ΤΤ ο Άγγελος Φιλιππίδης
Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε τη Δευτέρα ο πρώην διοικητής του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου Άγγελος Φιλιππίδης, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που
αντιμετωπίζει σχετικά με τα δάνεια του ΤΤ. Με ένα ογκώδες υπόμνημα που θα θέσει
υπόψη του ανακριτή Διαφθοράς, ο κ. Φιλιππίδης θα επιχειρήσει να αποδομήσει το βαρύ
κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του αλλά και να πείσει ότι δεν είναι ύποπτος
φυγής, ώστε να μην κριθεί προφυλακιστέος.
Ο πρώην επικεφαλής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που βρίσκεται ενώπιον των
δικαστικών αρχών από την περασμένη Τετάρτη, είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες
που αφορούν τα αδικήματα της απιστίας και της άμεσης συνέργειας σε νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σχετικά με τα δάνεια που χορηγήθηκαν επί
διοίκησης του σε επιχειρηματίες.
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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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