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ΓΕΜΗ: Περισσότερες επιχειρήσεις άνοιξαν παρά έκλεισαν τα έτη 2011-2013
Περισσότερες κατά 34.406 ήταν οι επιχειρήσεις που άνοιξαν έναντι των επιχειρήσεων
που έκλεισαν στην τριετία 2011-2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΓΕΜΗ). Σύμφωνα με τα
στοιχεία αυτά, στο διάστημα 2011-2013 άνοιξαν 116.016 επιχειρήσεις και έκλεισαν
81.610.
Ειδικά για το 2013 τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η ‘Η’
καταδεικνύουν πως συστάθηκαν 39.965 επιχειρήσεις και ανέστειλαν την λειτουργία τους
28.712 επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ανέστειλαν την λειτουργία τους
ήταν καφετέριες (809), μπαρ (655), παντοπωλεία (632), εταιρείες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (588), ψητοπωλεία και
σουβλατζίδικα (587), περίπτερα (522), εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής με είδη
ιματισμού (486) κ.α. Οι περισσότερες εκ των επιχειρήσεων που έκλεισαν ήταν ατομικές
και ακολούθησαν οι Ομόρρυθμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.
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Πρεμιέρα, σήμερα, για τις χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα
Αρχίζουν, σήμερα, Δευτέρα οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες
θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Εγκύκλιο με οδηγίες και διευκρινίσεις απέστειλε
η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με επιστολή της στις Ομοσπονδίες
μέλη
της
και
όλους
τους
Εμπορικούς
Συλλόγους
της
χώρας.
Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους,
γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω
λάθους. Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο
ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των
5.000 ευρώ.
Για τα μέσα του 2015 μετατίθεται η σύνδεση των ταμειακών με το ΥΠΟΙΚ
Στα μέσα του 2015 αναμένεται η σύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με
την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου
Οικονομικών. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων συνομολόγησε
σύμβαση με κοινοπραξία εταιρειών για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το
Δημόσιο και τις επιχειρήσεις, η οποία προβλέπει την ανάπτυξη μηχανισμού για να
λαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όλα τα
στοιχεία αποδείξεων λιανικής πωλήσεως που εκδίδονται στην Ελλάδα.
Το σύστημα θα υποδέχεται μεταξύ άλλων δεδομένα είτε απευθείας από τα συστήματα
εκδόσεως αποδείξεων λιανικής (ταμειακές μηχανές, ERP συστήματα, κ.α.) των
επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών, είτε απ' ευθείας από τους πολίτες, είτε μέσω του
μηχανισμού που έχει αναπτυχθεί για την λειτουργία της Κάρτας Αποδείξεων. Το
πληροφοριακό σύστημα θα ενημερώνει αφενός μερίδα αποδείξεων για κάθε πολίτη και
αφετέρου
αντίστοιχη
μερίδα
επιχειρήσεως
ή
επιτηδευματία.
Έτσι, ο φορολογούμενος, αλλά και οι εκδότες των αποδείξεων λιανικής θα μπορούν να
παρακολουθούν τις καταγεγραμμένες αποδείξεις στις μερίδες τους.
Χ.Θεοχάρης: «Δώστε όσα μπορείτε» για να γλιτώσετε τις κατασχέσεις
«Δώστε άτυπα όσα μπορείτε», παροτρύνει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ.
Θεοχάρης τους φορολογουμένους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και αδυνατούν να
ανταποκριθούν ακόμα και στις 12 δόσεις της ισχύουσας ρύθμισης. Απαντώντας μέσω
twitter σε έκκληση συνταξιούχου του ΙΚΑ που έχει βεβαιωμένους φόρους 13.000 ευρώ
και ο οποίος δεν μπορεί να αποπληρώσει σε 12 μήνες, αλλά σε 24 μήνες ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων τόνισε πως αν ο φόρος αντιστοιχεί στο οικονομικό έτος
2013 δεν γίνεται να αποπληρωθεί σε 24 δόσεις. «Δίνεται άτυπα όσα μπορείτε», απάντησε
χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.
Πλέον οι φόροι έχουν πάψει να εξοφλούνται στις ΔΟΥ, αλλά πληρώνονται αποκλειστικά
σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με εκτύπωση της ταυτότητας οφειλής μέσω του συστήματος Τaxis.
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Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να τυπώνει την ταυτότητα
οφειλής, είτε με αναγραφή του οφειλόμενου ποσού είτε χωρίς.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο φορολογούμενος μπορεί να πάει στην τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ και
να καταβάλει όποιο ποσό έχει τη δυνατότητα. Με τον τρόπο αυτό, ο φορολογούμενος
δείχνει καλή πρόθεση εξυπηρέτησης των φορολογικών του υποχρεώσεων και μπορεί να
μπλοκάρει ενδεχόμενες κατασχέσεις, στον βαθμό που πράγματι βρίσκεται σε κατάσταση
οικονομικής αδυναμίας. Εφόσον οι φορολογούμενοι καταβάλουν έστω και το ελάχιστο
αυτό ποσό σε μηνιαία βάση θα προστατεύονται από ενδεχόμενες κατασχέσεις
καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Απολογείται ο πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΤΤ
Με τον πρώην αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ΤΤ ανοίγει ο κύκλος των απολογιών
για τα επισφαλή δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Ο Μ.Βαρώτσης απολογείται τη
Δευτέρα για να ακολουθήσει την Τρίτη ο Δ.Κοντομηνάς. Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος
του ΤΤ, Άγγελος Φιλιππίδης παραμένει στις φυλακές του Μαλτεπέ της
Κωνσταντινούπολης, αναμένοντας την έκδοσή του στην Ελλάδα.
Η έρευνα των εισαγγελέων Διαφθοράς στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
εντοπίζει ζημία που υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ.Το πόρισμα αποτέλεσε βάση για τα
συνολικά επτά εντάλματα σύλληψης και την άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό
κακουργήματος για 25 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ εκκρεμεί
η εκτέλεση άλλων δύο ενταλμάτων.
Ο Γ.Στουρνάρας αναμένεται να διαδεχθεί τον Γ.Προβόπουλο τον Μάιο
Στα τέλη της άνοιξης λήγει η θητεία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βήματος- τον Γ.Προβόπουλο αναμένεται να διαθεχθεί
τον Μάιο ο υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας. Ήδη, ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς εξετάζει ποιο θα είναι το νέο πρόσωπο που θα αναλάβει το «καυτό»
χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών.
Κατά τις πληροφορίες του Βήματος, ο πρωθυπουργός έχει προκρίνει το πρόσωπο που θα
αντικαταστήσει τον Γ.Στουρνάρα και πρόκειται για τον σύμβουλό του Στ. Παπασταύρου,
ο οποίος εδώ και καιρό συνοδεύει τον υπουργό Οικονομικών στις συνεδριάσεις του
Eurogroup και συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, ο κ. Στουρνάρας διατηρεί τις καλύτερες των εντυπώσεων από τη
συνεργασία μαζί του, τόσο με τους ευρωπαίους, όσο και με την τρόικα.
Στην Αθήνα καταφθάνουν τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας
Αύριο Τρίτη ή το αργότερο μεθαύριο Τετάρτη θα έλθουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια
του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ για τη συνέχιση της επισκόπησης της προόδου του
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οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας. Οι κ.κ. Πόουλ Τόμσεν, Ματθίας Μόρς και
Κλάους Μαζούχ θα ακολουθήσουν σε ύστερο χρόνο.
«Τα τεχνικά κλιμάκια θα έλθουν νωρίς αυτή την εβδομάδα. Οι επικεφαλής αργότερα»,
δήλωσε για το θέμα στο in.gr ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.
Τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικα θα προετοιμάσουν το έδαφος της άφιξης των
επικεφαλής, οι οποίοι για να επιστρέψουν στην Ελλάδα θέλουν πρώτα να εξασφαλίσουν
ότι θα υπάρχουν οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με την ελληνική πλευρά.
Κλειδωμένα στο γκαράζ πάνω από 200.000 αυτοκίνητα
Στα ράφια των εφοριών βρίσκονται 767.000 πινακίδες ΙΧ αυτοκινήτων, εκ των οποίων
πάνω από 200.000 έχουν επιστραφεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς οι ιδιοκτήτες
τους αδυνατούν να πληρώσουν τους υψηλούς φόρους. Σύμφωνα με το ‘Βήμα της
Κυριακής’ μόνο το 2013 επεστράφησαν περίπου 70.000 πινακίδες στις ΔΟΥ όλης της
χώρας.
Στην Ελλάδα κυκλοφορούν συνολικά 5.500.000 ΙΧ, μοτοσικλέτες και επαγγελματικά
αυτοκίνητα, από τα οποία το υπουργείο Οικονομικών εισέπραξε 1,081 δισ. ευρώ για τέλη
κυκλοφορίας για το 2014. Ωστόσο, 95.000 ιδιοκτήτες χρωστούν ακόμη τέλη κυκλοφορίας
για το 2013, ενώ για το 2014 δεν έχουν πληρώσει ακόμη περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ΙΧ
και άλλων οχημάτων.
Το κατώφλι των φυλακών πέρασαν οι τρεις βουλευτές της ΧΑ
Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής Γιώργος Γερμενής
και Παναγιώτης Ηλιόπουλος, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Θα κρατηθούν στο
γυναικείο τμήμα των φυλακών, όπου βρίσκονται ήδη οι επίσης προσωρινά κρατούμενοι
βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, Χρήστος Παππάς και Γιάννης Λαγός.
Ο Στάθης Μπούκουρας μεταφέρεται στις φυλακές του Ναυπλίου. Και οι τρεις βουλευτές
της Χρυσής Αυγής κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για διεύθυνση και ένταξη σε
εγκληματική οργάνωση. Μέχρι να μεταφερθούν στις φυλακές, οι κ. Γερμενής, Ηλιόπουλος
και Μπούκουρας κρατούνταν σε διαφορετικά κελιά στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής
και τους είχαν αφαιρεθεί τα κινητά τηλέφωνα.
Η Πορτογαλία θα εξέλθει στις αγορές πριν το Μάιο δηλώνει η Μπράνκο
Την πεποίθηση ότι η Πορτογαλία θα εξέλθει στις αγορές πριν το Μάιο του 2014 όταν και
υπολογίζεται πως θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στήριξης της εξέφρασε η υπουργός
Οικονομικών της χώρας Ιζαμπέλ Καστέλο Μπράνκο μιλώντας στο πρακτορείο
Bloomberg.
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Η Πορτογαλία άντλησε την προηγούμενη Πέμπτη το ποσό των 3,25 δισ. ευρώ από την
έκδοση 5ετους ομολόγου, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 11 δισ. ευρώ. Σχολιάζοντας
την επιτυχημένη έκδοση η Μπράνκο τόνισε : «Πάνω από όλα είναι ένα σημάδι ότι έχουμε
πρόσβαση με κάποια ομαλότητα. Ήταν στόχος να μπορούμε να πουλάμε σε δημοπρασίες
και σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα πιο τακτικό πρόγραμμα
εκδόσεων ομολόγων», ανέφερε.

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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