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Τις προτάσεις του ΒΕΘ για την τόνωση της
αγοράς και την ενίσχυση της ρευστότητας
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων απέστειλε
µε επιστολή του ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου
κ. Σ. Μαγόπουλος προς την υπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα. Λ. Κατσέλη.
«Το ΒΕΘ αφουγκραζόµενο τις ανάγκες και τα νέα
δεδοµένα που έχει δηµιουργήσει η οικονοµική κρίση
και όντας καθηµερινός αποδέκτης των προβληµάτων
που βιώνουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις - µέλη του,
εκτιµά πως απαιτούνται άµεσες λύσεις που θα ενισχύσουν την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας και θα στηρίξουν τα εισοδήµατα
των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων» αναφέρεται στην επιστολή.
«Το ΒΕΘ στην προσπάθεια του να συµβάλει σε ένα τόσο σηµαντικό
κοινωνικοοικονοµικό
ζήτηµα
υποβάλει
τις
προτάσεις
του.
Συγκεκριµένα:
-Εν αρχή ην το σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ο αναπτυξιακός
σχεδιασµός και το φορολογικό σύστηµα θα πρέπει να διέπονται από
σταθερότητα και από λογική δεκαετίας, ώστε να µπορούν να
αποδώσουν.
-Η προστασία των ΜΜΕ στις σηµερινές συνθήκες (ειδικά οι
παραγωγικές) πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα.
-Απαιτείται η επιδίωξη της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης µε τη
σύλληψη της φοροδιαφυγής.
-Απαιτείται ένα αυξηµένο σύστηµα τεκµηρίων που να µην αφήνει
παράθυρα σε κανένα στάδιο, να είναι απλό, δίκαιο αλλά όχι
εξοντωτικό και να χρησιµοποιεί την νέα τεχνολογία µέσα από
εκτεταµένες διασταυρώσεις .
-Απαιτείται η διεύρυνση των εκπιπτόµενων δαπανών από το
φορολογητέο εισόδηµα και ως προς το ύψος και ως προς το εύρος και
µάλιστα µε σταδιακή κλιµάκωση.
-Αναφορικά µε την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των
διαφόρων κατηγοριών εισοδηµάτων και επιδοµάτων και την ένταξή
τους στην ενιαία φορολογική κλίµακα µε αυξηµένα αφορολόγητα όρια
και περισσότερα κλιµάκια. Το ΒΕΘ είναι υπέρ µέτρων που προωθούν
την φορολογική ισονοµία των διαφόρων κοινωνικών οµάδων.
-Απαραίτητη είναι η διεύρυνση του ορίου των εσόδων από 300.000 σε
500.000 ή 600.000 ευρώ και από 150.000 σε 300.000 ευρώ αντίστοιχα
για τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να «µπαίνουν» στην
«αυτοπεραίωση» προκειµένου να κλείνουν τα βιβλία τους.
-Απαιτείται η αύξηση των ποσοστών των ζηµιών από ακάλυπτες
επιταγές και άλλες ανεπίδεκτες, είσπραξης, απαιτήσεις (λόγω της
κρίσης) που θα αναγνωρίζονται από τον φορολογικό έλεγχο µέχρι το
2% του κύκλου εργασιών.
-Άµεση κατάργηση του ΕΤΑΚ και επαναφορά του ΦΜΑΠ σε νέα βάση
µε αυξηµένο αφορολόγητο και σταδιακή αύξηση του συντελεστή
ανάλογα µε το ύψος της ακίνητης περιουσίας.
-Προτείνουµε την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήµατος των νέων
επιχειρηµατιών για τα πρώτα τρία χρόνια από την ίδρυση της
επιχείρησής τους. Ζητούµε την άµεση επιστροφή του ΦΠΑ των
εξαγωγικών µονάδων και των παρακρατούµενων φόρων στις
επιχειρήσεις που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα λόγω παρακρατήσεων
από πωλήσεις στο δηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
-Άµεση κατάργηση του ΚΒΣ και της τυπολατρίας και την ένταξη των
όποιων ελάχιστων προϋποθέσεων για την επάρκεια των βιβλίων στην
φορολογία εισοδήµατος.
-Είµαστε θετικοί µε τις σκέψεις για την επαναφορά του point system
και την αποδοχή ως ειλικρινών των δηλώσεων των επιχειρήσεων και
την ουσιαστική ενασχόληση του ελεγκτικού µηχανισµού µε
επιχειρήσεις βάσει κριτηρίων καθώς και δειγµατοληπτικό έλεγχο των
υπολοίπων επιχειρήσεων.

-Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν υπάρχει
πλέον το παραµικρό επιχείρηµα για να µην καταργηθούν οι
πάσης φύσεως δηµοσιεύσεις (πέραν του ΦΕΚ) των
επιχειρήσεων στις εφηµερίδες που αποτελούν πραγµατική
οικονοµική πληγή για τις ΜΜΕ.
-Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε βάθος χρόνος
προκειµένου να εξοµοιωθεί η Ελλάδα µε τις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
-Η επέκταση του χρονικού ορίου για το σφράγισµα των
επιταγών από τις τράπεζες και την αναγγελία στον Τειρεσία.
Οι τράπεζες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές σε
ποιους πελάτες τους εκδίδουν µπλοκ επιταγών.
-Οι επιταγές θα πρέπει να είναι εγγυηµένες και παράλληλα
να µπει ένα πλαφόν 6 µηνών για τις µεταχρονολογηµένες
επιταγές, που κάθε χρόνο θα µειώνεται κατά ένα µήνα.
-Απαιτείται η µείωση της διάρκειας παραµονής στη «µαύρη
λίστα» του Τειρεσία όσων επιχειρήσεων έχουν εξοφλήσει
τα χρέη τους.
-Η ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
µέσω παροχής πιστώσεων που θα τελούν υπό την εγγύηση της
πολιτείας (π.χ. ΤΕΜΠΜΕ). Οι τράπεζες πρέπει να βάζουν
‘οροφή’ στο ύψος του επιτοκίου, για όλους τους µικροµεσαίους
επιχειρηµατίες
που
δανειοδοτούνται
µέσω
κρατικών
επιχορηγήσεων, (πχ. τα 2 δις ευρώ που διέθεσε το δηµόσιο σε
επιχειρήσεις, επιδοτώντας µέρος του επιτοκίου), όπως έγινε και
στη β΄ φάση του προγράµµατος του ΤΕΜΠΜΕ που το επιτόκιο
κλείδωσε γύρω στο 3%.
-Το ΤΕΜΠΜΕ µέχρι σήµερα αποτέλεσε χρηµατοδοτικό εργαλείο.
Ο χρόνος αποπληρωµής των δανείων που θα λαµβάνονται στο
εξής θα πρέπει να επιµηκυνθεί στα 5 έτη έναντι 3 που είναι
σήµερα και να δοθεί, λόγω των υφιστάµενων οικονοµικών
συγκυριών, για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραµµα, ένας
επιπλέον χρόνος, ως περίοδος χάριτος.
-Η θεσµοθέτηση προγράµµατος τύπου ΤΕΜΠΜΕ, που θα
ενισχύει αποκλειστικά τη µεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις
επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το µέγεθός τους.
-Άµεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 προς την
κατεύθυνση ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
-Αξιοποίηση πόρων από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία JEREMIE,
JESSICA και Global Loans της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣ Η
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την
ενηµερωτική εκδήλωση
που διοργανώνει σε συνεργασία µε τον
Σύλλογο Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων
Καταστηµαταρχών
Οχηµάτων Ν. Θεσσαλονίκης
τη ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου 2009 στις 19:30
[αίθουσα συνεδριάσεων Β.Ε.Θ.,
ος
Αριστοτέλους 27, 4 όροφος]
κατά την διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν
Φορολογικά και Ασφαλιστικά θέµατα
καθώς και τα προγράµµατα επιδοτήσεων
του ΕΣΠΑπου αφορούν Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
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∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ

Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 η Γενική
Συνέλευση της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του ∆ιεθνούς
Εµπορικού Επιµελητηρίου για την αναδείξει έξι Νέων Μελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η σύνθεση του νέου ∆/Σ είναι η εξής :

Από το Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου &
Αναπτύξεως έχει αποσταλεί ο Οδηγός Επιχειρείν για την
Αλγερία, ο οποίος περιέχει πληροφορίες για την
επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Αλγερία, εξαγωγή
αγαθών-υπηρεσιών, τοµείς για επενδυτικές ευκαιρίες,
διατάξεις
που
διέπουν
το
εµπόριο-τυποποίηση
(standardization), επενδυτικό κλίµα και στοιχεία πολιτισµού
και καθηµερινότητας.

Πρόεδρος
Αντιπρόεδροι

Ταµίας
Γεν. Γραµ.
Μέλη

Νικόλαος Βερνίκος
Εµµανουήλ
Βλαχογιάννης
Βασίλης Κούτσης
Νικόλαος Λακίωτης
Ευριπίδης ∆οντάς
Αλέξανδρος Μοντιάνο
Μιλτιάδης
Κονοπισόπουλος
Ναούµ Μαρκόπουλος
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος (ΒΕΘ)
Αλέξανδρος Στάικος
Θεόδωρος Φέσσας
Κωνσταντίνος Χαλιορής

Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Ελληνικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο και
ειδικότερα το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών
Υποθέσεων, εξέδωσε Ενηµερωτικό ∆ελτίο µε ειδήσεις για την
γερµανική αγορά αγροτικών προϊόντων και κυρίως νωπών
φρούτων & λαχανικών βασιζόµενο σε δηµοσιεύµατα ειδικών
εντύπων του κλάδου που εµφανίστηκαν κατά το τελευταίο
χρονικό διάστηµα.
Για περισσότερες πληροφορίες, αρµόδιος κος Χαράλαµπος
Κουναλάκης, Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών
Υποθέσεων Α’ τηλ. +89 55 36 46 fax: +89 55 37 84 Email:
info@grhandel.de , ecocom-munich@mfa.gr

Η Θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια και ειδικότερα
το Τµήµα Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων απέστειλε
άρθρο µε θέµα τη σηµαντική µείωση των ελληνικών
επενδύσεων και εξαγωγών στη Βουλγαρία κατά το Α’
εξάµηνο 2009.
Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο αναφέρει ότι τη µεγαλύτερη
υποχώρηση των τελευταίων ετών κατέγραψαν τόσο οι
εξαγωγές ελληνικών προϊόντων όσο και οι άµεσες επενδύσεις
της Ελλάδας στη Βουλγαρία, κατά τη χρονική περίοδο
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2009. Ανάλογη ήταν και η εικόνα που
παρουσίασαν οι εισαγωγικές ροές βουλγαρικών προϊόντων
προς την Ελλάδα κατά την επισκοπούµενη περίοδο. Οι εν
λόγω εξελίξεις αποτυπώνουν ανάγλυφα τις επιπτώσεις της
διεθνούς οικονοµικής κρίσης στην πραγµατική οικονοµία
αµφότερων των χωρών.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών του
Βουλγαρικού δηµοσίου που αφορούν:
1. Σχεδιασµός και κατασκευή του πληροφοριακού συστήµατος
στο ποτάµι Danube.(3.12.2009)
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ. 003592
9447959 fax. 003592 9505375 κ. Ιωάννα ΣωτηράκουΓιάνναρου economy@grembassysofia.org
www.agoramfa.gr/bulgaria

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε την πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ. +3592
9447959, 9447790 fax. 003592 9505375
κ. Ιωάννα
Σωτηράκου-Γιάνναρου,e-mail:economy@grembassysofia.org
www.agora.mfa.gr/bulgaria

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
To Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής Αποκατάστασης διοργανώνει
επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα:
«Συνοδεία Εθελοντών για Άτοµα µε Αναπηρία»
στη Μοναστηρίου 63,Θεσσαλονίκη
από 9 έως 28 Νοεµβρίου 2009 και από 2 έως 16
∆εκεµβρίου 2009.

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Αραβο-ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και
Αναπτύξεως, µας γνωστοποίησε ότι η Σαουδική Αραβία
µέσω της Πρεσβείας της στην Αθήνα, εξέφρασε την επιθυµία
να κάνει εισαγωγή βόειου και πρόβειου κρέατος (ψυγµένο,
κατεψυγµένο, συσκευασµένο) από χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε το Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο.
Πληροφορίες: Τηλ. 210-6773428/6726882 (εσωτ.109).

Το σεµινάριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Β’ ∆ηµοτικού
∆ιαµερίσµατος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής
Αποκατάστασης, τηλ/φαξ: 2310702388 , e-mail info@iea.gr,
www.iea.gr
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Περιγραφή

Ανάλυση Προέλευσης

07/12/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.) ΓΡΑΦΕΙΑ Η/Υ 2.)
Ε∆ΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 3.) ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
(ΤΗΛ: 210-5272623)
09/12/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΚ-180 (ΤΗΛ:210-5531588 )
15/12/2009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΗΣ PIELSTIC 8PA (ΤΗΛ: 2105531588)

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τµ. Βιοτεχνικών Θεµάτων
του ΒΕΘ τηλ : 2310241383 & 2310241668
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