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Στο Taxisnet οι ταυτότητες οφειλών του τέλους επιτηδεύµατος νοµικών προσώπων 2011
Τις ταυτότητες οφειλών του τέλους επιτηδεύµατος νοµικών προσώπων της χρήσης 2011
ανάρτησε στο Taxisnet η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). Οι χρήστες
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τaxisnet, µπαίνοντας στην «Προσωποποιηµένη
Πληροφόρηση» και επιλέγοντας «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθµισης», µπορούν να
ενηµερωθούν για την οφειλή του τέλους επιτηδεύµατος που αφορά στη χρήση 2011.
Σε κάθε βεβαιωµένο στις ∆ΟΥ χρέος αντιστοιχεί µία Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.), η οποία
µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει τον ΑΦΜ του οφειλέτη (κατά τα πρώτα 9 ψηφία) και λοιπά
στοιχεία βεβαίωσης της οφειλής. Οι ταυτότητες οφειλών του τέλος επιτηδεύµατος νοµικών
προσώπων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ.) της χρήσης 2012 δεν είναι ακόµη διαθέσιµες στον
ιστοχώρο της ΓΓΠΣ.
Στο «περίµενε» 12.442 επιχειρήσεις για επιστροφές ΦΠΑ από το ∆ηµόσιο
∆ιόγκωση των οφειλών που πρέπει να εξοφλήσει το ∆ηµόσιο προς ιδιώτες για επιστροφές
ΦΠΑ δείχνουν τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων.
Μέχρι και την προηγούµενη εβδοµάδα ο χρόνος αναµονής για τη διεκπεραίωση αιτήσεων
επιστροφής ΦΠΑ στις 98 από τις 113 ∆ΟΥ της χώρας ξεπερνούσε τις 120 µέρες και έφθανε
µέχρι και τις 783 µέρες.
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Μέτριους ρυθµούς ανάπτυξης διατηρεί η παγκόσµια οικονοµία, σύµφωνα µε την Deloitte
Μέτριους ρυθµούς ανάπτυξης διατηρεί η παγκόσµια οικονοµία σύµφωνα µε την ειδική έκδοση
της Deloitte για τις προοπτικές της παγκόσµιας οικονοµίας κατά το τρίτο τρίµηνο του 2013.
Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση, η αµερικανική ανάπτυξη παραµένει υποτονική
και οι σηµαντικότερες αναδυόµενες αγορές µείωσαν τους ρυθµούς ανάπτυξής τους.
Ταυτόχρονα, οι παγκόσµιες χρηµατοοικονοµικές αγορές έρχονται αντιµέτωπες µε µεγάλη
κινητικότητα λόγω των αναµενόµενων αλλαγών στην αµερικανική νοµισµατική πολιτική, της
νέας πολιτικής στην Ιαπωνία, καθώς και της αστάθειας του κινέζικου τραπεζικού συστήµατος.
Π. Καµµένος: ∆εν υπάρχουν λύσεις εντός µνηµονίου
Την άποψη ότι δεν µπορούν να βρεθούν πλέον λύσεις µε ήπιο τρόπο και πολύ περισσότερο
εντός µνηµονίου εξέφρασε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καµµένος κατά την
διάρκεια της επίσκεψής του στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Ο πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων παρουσίασε σηµεία από το βασικό πλαίσιο των θέσεων του
κόµµατος, τις οικονοµικές προτάσεις και τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να
ορθοποδήσει η ελληνική οικονοµία. «Χρειαζόµαστε ένα αξιόπιστο κράτος. Λύσεις εντός
µνηµονίου δεν υπάρχουν. Πρέπει να µπει ένα τέλος στα λουκέτα των επιχειρήσεων, να
σταµατήσει επιτέλους η εκροή ελλήνων στο εξωτερικό. Πολύ φοβάµαι ότι και όσες
επιχειρήσεις αποµείνουν θα µεταναστεύσουν σε άλλες γειτονικές χώρες, όπου το φορολογικό
καθεστώς είναι περισσότερο ελκυστικό» σηµείωσε ο κ. Καµµένος.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, που υποδέχτηκε τον κ.
Καµµένο στα γραφεία του επιµελητηρίου, έκανε ιδιαίτερη µνεία στην έλλειψη ρευστότητας
που ταλαιπωρεί την αγορά, στα προβλήµατα του ΟΑΕΕ, αλλά και στην ανάγκη το ΕΣΠΑ
2014-2020 να θέσει στο επίκεντρό του τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
«Ζητάµε να επενδύσουν στη χώρα µας ξένοι επιχειρηµατίες και δεν µεριµνούµε για τους
έλληνες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.
Στη συνάντηση µετείχαν µέλη της διοικητικής επιτροπής του ΒΕΘ καθώς και µέλη του
επιµελητηρίου.
Παραχωρείται σε ιδιώτες η πλαζ της Βουλιαγµένης
Σε ιδιωτικά χέρια για τουλάχιστον 20 χρόνια περνούν τα συνολικά 76 στρέµµατα της πλαζ της
Βουλιαγµένης, µιας από τις παλαιότερες οργανωµένες παραλίες της Αττικής και της µοναδικής
όπου η διαχείριση γίνεται ακόµη από την Εταιρεία Ακινήτων του ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆).
Στόχος είναι ο διαγωνισµός για τη µακροχρόνια παραχώρησή της να προκηρυχθεί τον
Οκτώβριο παράλληλα µε ένα πακέτο πέντε συνολικά ακινήτων. Εξάλλου, δεσµευτικές
οικονοµικές προσφορές για την αγορά του Αστέρα Βουλιαγµένης θα καταθέσουν έως τις 21
Οκτωβρίου και οι 13 επιχειρηµατικοί όµιλοι, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που
συνεχίζουν στη δεύτερη φάση της πώλησης του ξενοδοχείου που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα.
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Τρίτο και τέταρτο πακέτο προς την Ελλάδα «βλέπει» ο βέλγος κεντρικός τραπεζίτης
Την εκτίµηση ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί περαιτέρω χρηµατοοικονοµική στήριξη και για
χρονικό διάστηµα που ενδεχοµένως να είναι µεγαλύτερο από αυτό που αναµένεται εξέφρασε ο
βέλγος κεντρικός τραπεζίτης και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας Λικ Κοέν µιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθµό La Premiere.
Εξήγησε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί περαιτέρω βοήθεια και ίσως όχι µόνο µία φορά, αλλά δύο,
περιγράφοντας έτσι όχι µόνο ένα τρίτο, αλλά και ένα τέταρτο πακέτο βοήθειας. «Είναι σαφές
ότι δεν βρισκόµαστε στο τέλος του ελληνικού προβλήµατος. Θα χρειαστεί να καταβάλουµε και
άλλες προσπάθειες σίγουρα µία ίσως και δύο φορές ακόµη. Θα χρειαστεί να δούµε πώς θα
εξελιχθεί η κατάσταση» είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος αναγνώρισε πως υπάρχει βελτίωση, αλλά
-όπως είπε- αυτή είναι πολύ αργή.
Μετωπική κυβέρνησης-καθηγητών µετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία
«Καλή σχολική χρονιά µε ανοικτά σχολεία, τους δασκάλους στη θέση τους και τα βιβλία στα
θρανία» ευχήθηκε µέσω Twitter ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
Tα σχολεία άνοιξαν για τον αγιασµό, ωστόσο, η ΟΛΜΕ προχωρά από την ερχόµενη ∆ευτέρα
σε πενθήµερες επαναλαµβανόµενες απεργίες. Στο ίδιο µήκος κύµατος και οι δάσκαλοι.
«Ο Τσοχατζόπουλος δωροδοκήθηκε εξακολουθητικά» τόνισε η εισαγγελέας
Πλήρως αποδεδειγµένη χαρακτήρισε η εισαγγελέας Γ.Αδειλήνη, τη δωροδοκία του Άκη
Τσοχατζόπουλου για τα υποβρύχια και τα ΤOR M-1 σε µία αγόρευση-καταπέλτη κατά του
πρώην υπουργού. «Ο Τσοχατζόπουλος», όπως είπε, «από τότε που σχεδίαζε τη δωροδοκία του
σχεδίαζε λόγω της επαγγελµατικής του ιδιότητας και το ξέπλυµα του χρήµατος στον
επιχειρηµατικό κατασκευαστικό χώρο» είπε.
Επικαλέστηκε δε, σύµφωνα µε «Τα Νέα», το άνοιγµα των λογαριασµών, τα έγγραφα που
κατασχέθηκαν στο γραφείο του πρώην υπουργού και τις απολογίες συνεργατών και
συγκατηγορουµένων του οι οποίοι απολογούµενοι είπαν ότι σήµερα δεν έχουν καµία
αµφιβολία ότι πίσω από τις εταιρείες αυτές βρισκόταν ο Τσοχατζόπουλος. «Οι µίζες
µετουσιώθηκαν σε ακίνητα των µελών της οικογένειας του Ακη Τσοχατζόπουλου» τόνισε για
να καταδείξει ότι οι παράνοµες πληρωµές κατέληγαν στον πρώην υπουργό.
∆ιάλειµµα διπλωµατίας, µε το όπλο παρά πόδα, στη συριακή κρίση
Με τη σύντοµη αναβολή που πήρε η ψηφοφορία στο αµερικανικό Κογκρέσο για το πλήγµα στη
Συρία και την «ευκαιρία» που δίνει ο Λευκός Οίκος στη διπλωµατία για το ζήτηµα του
συριακού χηµικού οπλοστασίου, η κινητικότητα για το Συριακό µεταφέρεται προς το παρόν
στους διαδρόµους των Ηνωµένων Εθνών.
Το βασικότερο αγκάθι που αφορά την πρόταση ψηφίσµατος για να τεθεί υπό διεθνή έλεγχο το
συριακό χηµικό οπλοστάσιο έχει ήδη αναδειχθεί: Πρόκειται για το πώς θα διασφαλιστεί η
συµµόρφωση της ∆αµασκού και εάν θα προβλέπεται ρητά η ανάληψη «δράσης». Στο
Συµβούλιο Ασφαλείας προωθείτο γαλλική πρόταση ψηφίσµατος, που προέβλεπε «σοβαρές
επιπτώσεις» σε βάρος της ∆αµασκού εάν δεν τηρούσε τους όρους που θα έθετε το ψήφισµα για
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την παράδοση και του χηµικού οπλοστασίου. Το ψήφισµα βασιζόταν στο άρθρο 7 της χάρτας
του ΟΗΕ, βάσει του οποίου µπορεί να εγκριθεί και η χρήση στρατιωτικής βίας.

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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