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Στο ποσοστό-ρεκόρ 27,4% σκαρφάλωσε η ανεργία τον Σεπτέμβριο
Στο 27,4%, που αποτελεί νέο ρεκόρ, έφτασε η ανεργία τον Σεπτέμβριο παρουσιάζοντας
οριακή άνοδο από 27,3% τον Αύγουστο. Το αντίστοιχο ποσοστό του Σεπτεμβρίου 2012
ήταν 26%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουμένων κατά
το Σεπτέμβριο του 2013 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.639.429 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε
1.376.463 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.327.859 άτομα.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 54.128 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2012
(μείωση 1,5%) και αυξήθηκαν κατά 5.397 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013
(αύξηση 0,1%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 77.161 άτομα σε σχέση με το Σεπτέβριο του
2012 (αύξηση 5,9%) και κατά 14.023 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 (αύξηση
1,0%).
Χ. Θεοχάρης: «Οι κατασχέσεις καταθέσεων ξεκινούν από τους μεγάλους
οφειλέτες»
Εντολή στις εφορίες να προχωρούν σε κατασχέσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο ξεκινώντας από τα πιο μεγάλα χρέη έχει δώσει ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. «Έχω ζητήσει να λαμβάνονται μέτρα
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αναγκαστικής είσπραξης από τις Εφορίες ιεραρχικά. Δηλαδή να ξεκινούν από τα πιο
μεγάλα χρέη και σταδιακά να πηγαίνουν προς τα πιο μικρά», δηλώνει στο in.gr ο Χάρης
Θεοχάρης, επιβεβαιώνοντας πως έχει ήδη ενεργοποιηθεί και το ηλεκτρονικό
κατασχετήριο τραπεζικών καταθέσεων.
Σημειώνεται πως χθες, Τρίτη, μετά από εντολή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων εφορία της Αττικής πραγματοποίησε την πρώτη πιλοτική κατάσχεση τραπεζικού
υπολοίπου το οποίο ανήκε σε επιχείρηση με ληξιπρόθεσμο χρέος προς το δημόσιο ύψους
περίπου 100.000 ευρώ. Σήμερα το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο
ανέρχεται στα 62,88 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 22,98 δισ. ευρώ οφείλονται από φυσικά
πρόσωπα και 39,89 δισ. ευρώ από 487.686 επιχειρήσεις. Από τα 62,88 δισ. ευρώ μόνον
15-20 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπράξιμα.
Αρχίζει ο νέος γύρος διαβουλεύσεων με την τρόικα
Για σήμερα, Τετάρτη το μεσημέρι (στις 15:00) κανονίστηκε το πρώτο ραντεβού του
οικονομικού επιτελείου με τους επικεφαλής της τρόικας, που μετά το αλαλούμ που
δημιουργήθηκε, επέστρεψαν στην Αθήνα. Στις 18.00 έχει προγραμματιστεί συνάντηση
των εκπροσώπων των δανειστών με τον υπουργό Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκη.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί καταρχάς το σχέδιο για τα ΕΑΣ, που αποτελεί
και το τελευταίο προαπαιτούμενο που πρέπει να υλοποιηθεί, προκειμένου να εκταμιευθεί
η δόση του 1 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας ότι η πρόοδος που
έχει καταγραφεί είναι μεγάλη και το θέμα έχει σχεδόν κλείσει. Η συμφωνία για τα ΕΑΣ θα
οδηγήσει στην εκταμίευση της δόσης του Ιουλίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, κάτι που
αναμένεται
πριν
από
τις
20
Δεκεμβρίου.
Γ.Μανιάτης: 50 λεπτά επιβάρυνση σε όλους για να δοθεί ρεύμα στους αδύναμους
Απάντηση στο ερώτημα ποιος θα πληρώσει το κόστος επανασύνδεσης με τη ΔΕΗ για
τους πολίτες που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα έδωσε την Τετάρτη ο υπουργός
Περιβάλλοντος Γ.Μανιάτης, λέγοντας πως θα υπάρξει 50 λεπτά επιβάρυνση το χρόνο σε
όλους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ υπέρ των αδύναμων. Σχετικά, ο υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες των φτωχών και το
κόστος
να
το
πληρώσουμε
οι
υπόλοιποι.
Τζάμπα
δεν
υπάρχει».
Όπως προκύπτει, το κόστος επανασύνδεσης με τη ΔΕΗ για τα νοικοκυριά με κοινωνικό
τιμολόγιο που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα δεν θα καλύψει το κράτος ή οι Δήμοι ή πολύ
περισσότερο η Επιχείρηση, αλλά οι υπόλοιποι πολίτες που είναι σε θέση να πληρώνουν
τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Στο 3% η υπέρβαση του στόχου των εισπράξεων στις ΔΟΥ τον Οκτώβριο
Υπέρβαση του στόχου κατά 3% κατέγραψαν τον Οκτώβριο οι εισπράξεις φόρων από τις ∆ΟΥ,
ενώ επιτεύχθηκε µε οριακή απόκλιση και ο στόχος των εισπράξεων σε διάστηµα 10µήνου. Το
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αυτό ισχύει και για τις εισπράξεις ΦΠΑ καθώς κατεγράφη υπέρβαση σε ποσοστό 6,8% του
στόχου για τον Οκτώβριο και 2,3% για το 10µηνο.
Τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,485 δισ. ευρώ, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης
εισέφεραν τον Οκτώβριο έσοδα 640 εκατ. ευρώ, από το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων
εισπράχθηκαν 963 εκατ. ευρώ, από το φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων εισπράχθηκαν
187 εκατ. ευρώ, ενώ από τους φόρους στην περιουσία εισπράχθηκαν 388 εκατ. ευρώ. Το
σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο ανήλθε στα τέλη Οκτωβρίου στα 62,88
δισ. ευρώ, έναντι 61,95 δισ. στα τέλη του προηγούµενου µήνα.
Αυξήθηκε τον το πλήθος των οφειλών που προέρχεται από φυσικά πρόσωπα, κατά 2,69 δισ.
ευρώ, στα 22,98 δισ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ρυθµιστεί οφειλές ύψους 909 εκατ. ευρώ. Το
πλήθος των οφειλών από επιχειρήσεις µειώθηκε στις 487.686, από 526.477, ωστόσο το
συνολικό ποσόν αυξήθηκε στα 39,89 δισ. ευρώ από 39,35 δισ. ευρώ.
Το 7% των φορολογουμένων έχει προμηθευθεί τα τέλη κυκλοφορίας 2014
Μόλις το 7% των πολιτών έχει προμηθευθεί μέχρι σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας του 2014
, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης , καθώς η
διορία εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, από σύνολο 5,5 εκατομμυρίων
βεβαιώσεων έχουν πληρωθεί μέσω τραπεζών μόλις 385.000, ενώ περίπου 35.000 πολίτες
έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων τους στις Εφορίες.
Στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θεωρούν πως η πλειοψηφία των
πολιτών θα καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.
Προειδοποιούν παράλληλα ότι όσοι φορολογούμενοι είναι εκπρόθεσμοι θα πρέπει να
πληρώσουν το αντίτιμο των τελών εις διπλούν, ήτοι η επιβάρυνση για τους
φορολογουμένους αυτούς θα ανέλθει από 44 ευρώ έως και 2.640 ευρώ ανάλογα τον
κυβισμό του οχήματος.
Εφαρμογή για τη διευκόλυνση στην παραλαβή κλειδάριθμων
Ειδική εφαρμογή "παλαιού χρήστη" του taxisnet ενεργοποίησε η Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στην παραλαβή
των κλειδάριθμων.
Με την εισαγωγή του ΑΦΜ ο φορολογούμενος μπορεί να δει αν είναι παλαιός χρήστης
και κατά συνέπεια χρειάζεται νέο κλειδάριθμο ή αν είναι κάτοχος νέων κωδικών οπότε
δεν χρειάζεται να προμηθευτεί νέο. Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την προθεσμία
κλειδάριθμου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.
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Γ.Βρούτσης: Σενάριο επιστημονικής φαντασίας το mail για τις συντάξεις του
2014
Διέψευσε ο υπουργός Υγείας Γ.Βρούτσης το δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η τρόικα
έχει στείλει mail, ζητώντας ουσιαστικά να μην καταβληθούν νέες συντάξεις το 2014. Από
το βήμα της Βουλής ο Γ.Βρούτσης έκανε λόγο για «σενάριο επιστημονικής φαντασίας».
«Δημοσίευμα ημερησίας εφημερίδας, για πολλοστή φορά, κινδυνολογώντας θέτει θέμα
καταβολής συντάξεων. Όχι μόνο το διαψεύδω, αλλά πρόκειται για σενάριο επιστημονικής
φαντασίας. Άλλωστε άλλες φορές, από την αρχή του 2013, έθεταν συνεχώς και
συνεχίζουν να θέτουν ότι υπάρχει ζήτημα καταβολής συντάξεων. Το 2013
ολοκληρώθηκε, οι συντάξεις καταβλήθηκαν κανονικότατα και μάλιστα τον Δεκέμβριο,
αυτό τον μήνα, για τις συντάξεις του 2014 καταβάλλονται και πιο μπροστά από την
κανονική περίοδο, πριν τα Χριστούγεννα. Υπενθυμίζω δε ότι η καταβολή των συντάξεων
του Ιανουαρίου του 2014 για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια γίνεται χωρίς να ληφθεί η
προκαταβολή από το επόμενο έτος. Δηλαδή, και σε αυτό το κομμάτι επέρχεται
νοικοκύρεμα. Οι συντάξεις δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και το 2014 θα συνεχίζονται
να καταβάλλονται απρόσκοπτα και κανονικά», ανέφερε ο υπουργός.

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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