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Πίσω στην τρόικα η κυβέρνηση με 153 ψήφους στην φαρέτρα
Την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της πρότασης μομφής
εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας: «Περισσότερο, πολύ περισσότερο ενισχυμένη
βγήκε η κυβέρνηση σήμερα. Προχωράμε στην πορεία μας. Εκλογές το 2016».
Τα 153 «όχι» στην πρόταση δυσπιστίας έδωσαν «οξυγόνο» στη συγκυβέρνηση, ωστόσο,
τα μέτωπα που έχει μπροστά της είναι πολλά, δεδομένου ότι η τρόικα είναι ακόμα στην
Αθήνα και συμφωνία για την καταβολή της δόσης δεν έχει υπάρξει.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας έχει ήδη συναντηθεί δύο
φορές με τους εκπροσώπους των δανειστών και αναμένεται νέα συνάντηση την Τρίτη,
προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος στο ζήτημα του δημοσιονομικού κενού. Όλα όμως
δείχνουν ότι η αξιολόγηση δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα, λόγω
και της εκκρεμότητας σχηματισμού κυβέρνησης στη Γερμανία.
Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δοθούν νέες μάχες στην Ολομέλεια, αρχικά στο
πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2014 και ακολούθως στην προ
ημερησίας διάταξης συζήτηση για τη βία.
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Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ η Τζάκρη
Στη διαγραφή της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Θεοδώρας Τζάκρη από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ
προχώρησε ο πρόεδρος του κόμματος Ευ. Βενιζέλος. Είχε προηγηθεί η απόφαση της κ.
Τζάκρη να ψηφίσει υπέρ της πρότασης μομφής του ΣΥΡΙΖΑ. Πράξη ευθύνης απέναντι στη
χώρα και τους συμπολίτες της, χαρακτήρισε την υπερψήφιση εκ μέρους της, της
πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, η κυρία Τζάκρη.
Με επικριτική διάθεση για τη στάση της Θεοδώρας Τζάκρη μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου
του κόμματος, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. «Βλέπω όλους τους πρώην υπουργούς,
που δεν πρόλαβαν να κλείσουν την πόρτα των Μερσεντές τους οι οδηγοί τους, και έγιναν
αντιμνημονιακοί σε ένα βράδυ», ανέφερε σε δηλώσεις του στον Σκάι ο
κ.Κωνσταντινόπουλος.
Μείωση 2,3% κατέγραψαν οι εξαγωγές το Σεπτέμβριο
Μειώθηκαν οι εξαγωγές το Σεπτέμβριο, ενώ αύξηση καταγράφηκε στις εισαγωγές.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η συνολική αξία των εξαγωγών αποστολών κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.390,4 εκατ. ευρώ
έναντι 2.446,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012,
παρουσιάζοντας μείωση 2,3%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012 Σεπτεμβρίου 2013 παρουσίασε αύξηση 9,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο
Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012. Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το
μήνα Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 4.015,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.729,0 εκατ.
ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012 Σεπτεμβρίου 2013 παρουσίασε μείωση 0,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο
Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012.
Αναγνωρίζονται οι εκπιπτόμενες δαπάνες και στις εκπρόθεσμες δηλώσεις
Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας,
με την οποία προβλέπεται αναγνώριση των εκπιπτόμενων δαπανών στους
φορολογούμενους που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Σημειώνεται πως εμπρόθεσμες είναι όλες οι δηλώσεις που κατατέθηκαν έως τις 30
Αυγούστου 2013.
Ωστόσο με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα και οι υποβληθείσες
εκπρόθεσμα δηλώσεις, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2013, να τύχουν της έκπτωσης του κατά
περίπτωση αφορολόγητου ποσού για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που
έγιναν το 2012. Κανονικά οι εν λόγω φορολογούμενοι έπρεπε να επιβαρυνθούν με
πρόσθετο φόρο λόγω της απώλειας του δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου κατά 10%,
αλλά και με πρόσθετο φόρο 2,5% επί του εισοδήματός τους, καθώς δεν θα έπρεπε
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αναγνωρισθούν οι αποδείξεις λιανικής πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών που
συγκέντρωσαν το 2012.
Τελικώς, θα επιβαρυνθούν μόνον με προσαύξηση 1% στο ποσό του φόρου, λόγω της
καθυστερήσεως στην υποβολή της δηλώσεώς τους.
ΟΑΕΕ: Oλιγοήμερη
Οκτωβρίου

καθυστέρηση

οι

αποδείξεις

πληρωμής

Σεπτεμβρίου-

Με καθυστέρηση θα αποσταλούν οι αποδείξεις πληρωμής του διμήνου Σεπτεμβρίου –
Οκτωβρίου 2013 από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ),
καθώς ανέκυψε τεχνικό πρόβλημα. Ο ΟΑΕΕ ενημέρωσε τους ασφαλισμένους του ότι η
αποστολή των αποδείξεων πληρωμής του πέμπτου διμήνου 2013 θα καθυστερήσει λίγες
μέρες για τεχνικούς λόγους. Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά στο χρονικό
διάστημα έως τις 21 Νοεμβρίου 2013, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα σε απομακρυσμένες
περιοχές.
«Καλούμε τους ασφαλισμένους που θα λάβουν τις αποδείξεις με λίγες μέρες
καθυστέρηση να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις εισφορές τους συμβάλλοντας στην
εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους»
σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΕ.
Διευκρινίσεις Θεοχάρη για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
Διευκρινίσεις για τις αλλαγές που θα επέλθουν με την μηνιαία υποβολή συγκεντρωτικών
καταστάσεων των επιχειρήσεων παρέσχε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Χάρης Θεοχάρης. Σύμφωνα με τον ίδιο εκτός από τις συναλλαγές που αφορούν στα έσοδα
των επιχειρήσεων και οι οποίες θα υποβάλλονται μηνιαίως, θα υποβάλλονται και οι
συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές των εξόδων ανά τρίμηνο ή μηνιαίως,
ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί η κάθε εταιρεία.
Όπως ανέφερε τα έσοδα του μηνός Ιανουαρίου 2014 θα υποβληθούν έως τις 15
Φεβρουάριου 2014. «Μέσα από τη διασταύρωση των στοιχείων που θα υποβάλλονται θα
μπορούμε άμεσα να εντοπίζουμε τις ύποπτες συναλλαγές» τόνισε ο κ. Θεοχάρης,
προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι δεν θα επικεντρώνονται στις επιστροφές ΦΠΑ αλλά στις
εικονικές συναλλαγές.
Πρόσθεσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
των επιχειρήσεων θα γίνεται με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:
•
•
•
•

Μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα «ανοίξει» η ΓΓΔΕ στο Taxinet.
Μέσω των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών τιμολογίων
Μέσω του λογισμικού του λογιστηρίου που διαθέτει η κάθε επιχείρηση.
Τα στοιχεία θα μπορούν να αποσταλούν στην ΓΓΔΕ μέσω του μηχανισμού
σήμανσης.
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Πτώση 10,5% της οικοδομικής δραστηριότητας τον Αύγουστο
Μείωση κατά 10,5% παρουσίασε τον Αύγουστο 2013 το μέγεθος της οικοδομικής
δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές
άδειες.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα
Aύγουστο 2013 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (ΙδιωτικήςΔημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,
ανήλθε σε 1.083 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 209,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας
και 818,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 10,5% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 21,1% στην επιφάνεια και κατά 31,0% στον όγκο, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε
1.073 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 203,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 793,9
χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 10,7 % στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 20,0% στην επιφάνεια και κατά 30,4% στον όγκο, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Κατά 35.000 µειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα τον Οκτώβριο
Κατά 34.999 μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο, σύμφωνα
με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, το υπουργείο
Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 138.408 (η υψηλότερη
διαχρονικά επίσημα καταγεγραμμένη επίδοση για μήνα Οκτώβριο από το 2001), ενώ οι
αποχωρήσεις σε 173.407.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας πρόκειται για αναμενόμενη
εξέλιξη καθώς από το 2001 οι τρεις χειμερινοί μήνες (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος)
έχουν πάντα αρνητικές ροές στη μισθωτή απασχόληση. Επισημαίνεται ακόμα ότι το
επίπεδο του αρνητικού ισοζυγίου του Οκτωβρίου 2013 είναι μικρότερο κατά περίπου
30% σε σχέση με το αντίστοιχο αρνητικό του Οκτωβρίου 2012 καθώς και ότι ο φετινός
Οκτώβριος είναι ο «καλύτερος» Οκτώβριος σε επίπεδο συνολικού αριθμού προσλήψεων
από το 2008.
Διακοπή στη δίκη Μαντέλη για τη Siemens
Διακόπηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου του, η δίκη του Τάσου Μαντέλη που ήταν
προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα για τις μίζες από τα μαύρα ταμεία της Siemens.
Θα συνεχιστεί στις 25 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που έχει συνταχθεί σε
βάρος του πρώην υπουργού, ο Τάσος Μαντέλης νομιμοποίησε παράνομα χρήματα που
έλαβε από τη γερμανική εταιρεία, χρήματα τα οποία αποτελούσαν «δώρο» για την
υπογραφή, το 1997, της σύμβασης 8002 του ΟΤΕ για την ψηφιοποίηση των κέντρων του.
Στο εδώλιο μαζί με τον κ. Μαντέλη -ο οποίος από την αρχή υποστηρίζει ότι το
συγκεκριμένο ποσό ήταν προεκλογική χορηγία και όχι αντάλλαγμα- παραπέμπονται οι
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Γεώργιος Τσουγκράνης επιχειρηματίας και κουμπάρος του κ. Μαντέλη, Αντωνία Μάρκου
εφοριακή υπάλληλος, Ηλίας Γεωργίου πρώην στέλεχος της ελληνικής Siemens και
Αριστείδης Μαντάς συνεργάτης του βασικού κατηγορούμενου.

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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